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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564   
เม่ือวันท่ี   15  พฤศจิกายน  2564   

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

ผูมาประชุม 1. นางอวยพรศรี  เชาวลิต ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายวชัระ  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. นายพีรพงศ  ปรีชานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 16. นายวิเชียร  สุวรรณสุทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอปากพนัง 
 17. นายศรัณยู  สุวรรณมณี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอฉวาง 
 18. นายสิทธินนท  ทิพยอักษร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอชะอวด 
 19. นายพงศกร  พรหมนุย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เขตอําเภอชะอวด 
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 20. นายธีรพงษ  เพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงใหญ 

 21. น.ส.กัญญารัตน  สวัสดิวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอทุงใหญ 

 22. นายสัญชัย แซลิ่ม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอรอนพิบูลย 

 23. นายพิชิตชัย  เดชเดโช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอรอนพิบูลย 

 24. วาท่ี ร.ต.หญิงฐกรทอง  ชลสินธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 25. นายชนะ  วงศมุสิก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอสิชล 

 26. นายดลกะหรีม  เพอสะและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 27. นายทรงวุฒิ  หม่ืนราษฎร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอหัวไทร 

 28. นายอุดมศักดิ์  นวลนุช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพรหมคีรี 

 29. น.ส.สุทธิน ี บุญประดิษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพิปูน 

 30. นายประจวบเหมาะ  ภักดีชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเชียรใหญ 

 31. นายพงศกร  ชูพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอขนอม 

 32. นายวิรัช  กิจงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอบางขัน 

 33. นายวัชรพล  เพ่ิม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอถํ้าพรรณรา 

 34. วาท่ี ร.ท.สนั่น  พิบูลย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอจุฬาภรณ 

 35. นายวีระชัย  อินนิมิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอพระพรหม 

 36. นายวัชรินทร  มวงหิมพาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนบพิตํา 

 37. นายประภสัสร  มณีโชติ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอชางกลาง 

 38. นายณัฎฐเดช  แกวเรือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอนาบอน 
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ผูลาประชุม 1. นายวฑูิรย  ตรีตรง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

 2. นายชินวัฒน  เจริญศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอปากพนัง 

 3. นายกองเกียรติ  เกตุสมบัต ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอฉวาง 

 4. นายพิทยา  ชุมภูทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตอําเภอลานสกา 
 

ผูเขารวมประชุม 1. นางกนกพร  เดชเดโช นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. นายจอมไกร  สวัสดิวงศ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช คนท่ี 1 
 3. วาท่ี ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช คนท่ี 2 
 4. นายอยุทธ  เชาวลิต รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรธีรรมราช คนท่ี 3 
 5. นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 6. นายสมเกียรติ  วังบุญคง ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 7. นายภูริทัต  รัตนพาห ุ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 8. วาท่ี ร.ต.พีรพันธุ สุวรรณโอภาส ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 9. นายศิลปชัย  สุนทรมัฎฐ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 10. นายสุชาติ  เจริญพงศ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 11. นายมนูญ  ศิริธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน  

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 12. นางสาวอุชุมา  ใจหาว รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 13. นายองอาจ  จตุกาญจน เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 14. นางจุตติ   เพชรกลาง ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 15. น.ส.อภิรดี สุวรรณฤกษ ผูอํานวยการกองคลัง 
 16. นางสุจิน  กาพยเกิด ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
 17. นายเสกสรรค  ภักดีวานิช ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 18. นายธัญญลักษณ เหมทานนท รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองการทองเท่ียวและกีฬา 
 19. นายสังคม  หอมเกตุ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   
 20. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก ผูอํานวยการกองชาง 
 21. นายสําเริง  จันชุม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
 22. นายคํามูล  นาสมปอง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
 23. นางประไพศรี  เอียดเกลี้ยง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 24. นายจาตุรงค  กุลพรอม หัวหนาฝายการประชาสัมพันธ 
 25. นายวันชัย  จันทรภักด ี รักษาการหัวหนาฝายการประชุม 
 26. นางวรรณดี  มัยยะ รักษาการหัวหนาฝายกิจการสภา 
 27. น.ส.ณัฐญาดา  อนุพงศ รักษาการหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวม 
 28. น.ส.อมรรัตน รอดทองสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 29. วาท่ี ร.ต.หญิงวัฒนา แกวขวัญ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 30. น.ส.นิชลักษณ รักษาแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 31. นางปญจมาพร  รัตนมณี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 32. นายจิรายุทธ  บรรจงสทุธิ์ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ประชาชน/
ส่ือมวลชน/ 
ผูสนใจ 
 

- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายเสนห  แกวจันทร 
เลขานุการสภา 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นั่งอยูในหอง
ประชุมจํานวน 27 ทาน  จากจํานวนท้ังหมด 42 ทาน ถือวาครบองคประชุม แลวครับ  

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

กระผมขออนุญาตท่ีประชุม  อานประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 
ดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดยื่นญัตติขออนุมัติการ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และคําแถลง เรื่อง
การขอรับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแลวเห็นวา
กรณีดังกลาว เปนการจําเปนอันรีบดวนและเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 ประกอบดวยขอ 22 
และขอ 36 ของระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.2547    แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564  มีกําหนด   
7  วัน  นับตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2564  เปนตนไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

(นางอวยพรศรี  เชาวลิต)  
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ลําดับตอไป ขอเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอกราบเรียนเชิญครับ 
  

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

กราบเรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชผูทรงเกียรติ รองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดฯ ทานหัวหนาสวนราชการ หัวหนาฝาย  
และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กอนท่ีดิฉันจะเขาสูวาระการประชุม วันนี้ดิฉันจะขอแนะนํา 
ท่ีปรึกษาทานนายก  2  ทานนะคะ  ทานแรก  ทานสมเกียรติ  วังบุญคง  ทานท่ี 2  
ท านภู ริ ทั ต   รั ตนพาหุ   และ ก็ มี ผู อํ า นวยการมารั บตํ า แหน ง ใหม ขอแนะนํ า   
นายคํามูล นาสมปอง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระการ
ประชุมเลยนะคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
1.1 เรื่อง เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564  
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดยื่นญัตติตางๆ  

เพ่ือใหสภาพิจารณา และขอแถลงตอสภาฯ  เรื่องการขอรับโอนภารกิจสถานีอนามัย 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เพ่ือให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนด เพ่ือใหสภารับทราบ  พิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนเรงดวน  

จึงประกาศ เปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 ดังกลาว 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
 

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 
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1.3 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง
(ครั้ ง ท่ี 2) พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี  
27 กรกฎาคม 2564 (กองแผนและงบประมาณ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22  

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

จึงขอแจงประกาศฯ เพ่ือใหสภาทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีอยูในแฟมประชุม 
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 ใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน” 
บัดนี้  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  
20  กันยายน  2564 ตามแฟมเอกสารท่ีทานสมาชิกมีอยูในมือแลวนะคะ 

สมาชิกทานใดมีความประสงคจะแกไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  2564  ขอเชิญเพ่ือน
สมาชิกท่ีมีความประสงคจะแกไขถอยคํา ขอเชิญนะคะ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีความ
ประสงคจะแกไขถอยคํา ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ   

ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 3  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี  
13  กันยายน  2564   

สมาชิกทานใดรับรอง        โปรดยกมือ 
 สมาชิกทานใดไมรับรอง     โปรดยกมือ 
 สมาชิกทานใดงดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ  รับรอง         33       เสียง 
     ไมรับรอง        -        เสียง 

    งดออกเสียง     -        เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  กระทูถาม 
ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
  ไมมี 
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 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ ขอเชิญคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ.  

เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน กนกพร  เดชเดโช  
นายกองคการบรหิารสวนจังหวดันครศรีธรรมราช 

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 3 โครงการดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

 - เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด หมูท่ี 8,13,14 

ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   
 - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานไสใหญ-

บานท่ีวัง (นศ.ถ1-0038) ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ท้ัง 3 โครงการ เนื่องจากการพิมพผิดพลาดจากขอเท็จจริง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทายญัตติ  

ดังนั้น เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จึงขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 

ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน   

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
จํานวน 3 โครงการ    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน 
งบลงทุน ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  

ขอเชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย  ขอเชิญคะ    
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มีทานสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายมีไหมคะ   
ไมมี ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม 

 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 3 รายการ ซ่ึงเอกสารไดสงใหทานสมาชิกศึกษา และ
ตรวจดูแลวกอนวันประชุม   ไมนอยกวา 3 วัน ดิฉันจึงขอมติในสาระสําคัญเลยนะคะ 

รายการท่ี  1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส หนา 136 

- เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi 
ขอความเดิม 
เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi   กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi จํานวน 1 เครื่อง  

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในภารกิจสําหรับสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งตามราคาทองตลาด  เนื่องจากตองการครุภัณฑท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงและ
ตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
3) มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 64 GB 
4) มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 

2,048x1,536 Pixel 
5) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g,n,ac), Bluetooth และ GPS 
6) มีอุปกรณเช่ือมตอระบบ 4G หรือดีกวาแบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
7) มีอุปกรณการเขียนท่ีสามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต 
8) มีกลองดานหนา ความละเอียดไมนอยกวา 7 Megapixel 
9) มีกลองดานหลัง ความละเอียดไมนอยกวา 12 Megapixel 
ตั้งไว 25,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
ขอแกไขเปน 
เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต แบบ Wi-Fi จํานวน 1 เครื่อง  

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในภารกิจสําหรับสํานักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งตามราคาทองตลาด  เนื่องจากตองการครุภัณฑท่ีมีสมรรถนะท่ีสูงและ
ตรงกับวัตถุประสงคในการใชงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
3) มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 64 GB 
4) มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 

2,048x1,536 Pixel 
5) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g,n,ac), Bluetooth และ GPS 
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6) มีอุปกรณการเขียนท่ีสามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต 
7) มีกลองดานหนา ความละเอียดไมนอยกวา 7 Megapixel 
8) มีกลองดานหลัง ความละเอียดไมนอยกวา 12 Megapixel 
ตั้งไว 25,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง       โปรดยกมือ 

มติสภาฯ          อนุมัติ             35           เสียง 
                       ไมอนุมัต ิ             -           เสียง 
                       งดออกเสียง          -           เสียง 

 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนา 302   

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด หมูท่ี 8, 13, 14  
ตําบลคลองนอย   อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอความเดิม 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด หมูท่ี 8,13,14 ตําบล 

คลองนอย  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช     
กองชาง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด  

หมูท่ี 8,13,14 ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 675 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 3,375 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.05 เมตร ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

ตั้งไว 2,500,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 
หนา 103 ขอ 5) 

ขอแกไขเปน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด หมูท่ี 8,13,14 ตําบล

คลองนอย  อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
กองชาง 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแฉด หมูท่ี 8, 13, 14  

ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 675 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,375 ตารางเมตร ไหลทาง 
หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0. 50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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ตั้งไว 2,500,000.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2562 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) พ.ศ.2564 
หนา 103 ขอ 5) 

- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง       โปรดยกมือ 
 

  มติสภาฯ   อนุมัติ             35           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

  3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสรางประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง หนา 331 

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานไสใหญ-บานท่ีวัง  
(นศ.ถ1-0038) ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช     

ขอความเดิม 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก คอนกรีตสายบานไสใหญ-บานท่ีวัง  

(นศ.ถ1-0038) ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช         
กองชาง 
เพ่ือจายเปนคาสมทบงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีตสายบานไสใหญ-บานท่ีวัง (นศ.ถ1-0038) ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ซ่ึงไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เปนเงินงบประมาณ 3,114,400.- บาท   

ตั้งสมทบไว 235,600.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  (แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 184 ขอ 2) 

ขอแกไขเปน 
โดยขอโอนลดจากรายจายรายการตอไปนี้ 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก  คอนกรีตสายบานไสใหญ-บานท่ีวัง  

(นศ.ถ1-0038) ตําบลถ้ําใหญ ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช          
กองชาง 
เพ่ือจายเปนคาสมทบงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 

คอนกรีตสายบานไสใหญ-บานท่ีวัง (นศ.ถ1-0038)  ตําบลถ้ําใหญ ตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เปนเงินงบประมาณ 3,114,400.- บาท 

ตั้งสมทบไว 235,600.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549  (แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
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เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไข พ.ศ.2563 หนา 184 ขอ 2  
- สมาชิกทานใดอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติ          โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใดงดออกเสียง       โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             35           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

  เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดิฉัน  กนกพร  
เดชเดโช  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน 2 รายการ  เปนงบประมาณ
ท้ังสิ้น 2,054,000.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายญัตติ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหมีงบประมาณในการดําเนินโครงการและมีความถูกตอง เหมาะสม 
ตามขอเท็จจริง  

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติ เรื่อง  
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 2 รายการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2563 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  

ขอเชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย ขอเชิญคะ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย 
ขอเชิญคะ  ถาไมมี ดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 2 รายการ ดังนี ้

 โอนตั้งจายรายการใหม  จํานวน 2 รายการ 
รายการท่ี 1  รายการโอนลดงบประมาณ   โดยขอโอนลดจากรายจายรายการ

ตอไปนี ้
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แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
งบ ดําเนินงาน  หมวด คาใชสอย  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะงบรายจายอ่ืน ๆ  หนา 255  

โครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช  กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เชน คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการจัดงาน ฯลฯ   

ตั้งไว  5,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  

การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559  (แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 2) หนา 95 ขอ 1) 

ตั้งไว 5,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ยังมิไดเบิกจาย คงเหลือกอนโอน 
5,000,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เปนเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท  

รวมโอนลดท้ังส้ิน เปนเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท 
รายการตั้งจายใหม  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง งบลงทุน หมวด คาท่ีดินและ

สิ่งกอสรางประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานซ่ึงเปนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช    
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานซ่ึงเปน

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนดําเนินงานประจําปของ
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ตั้งไว 2,000,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2562  (แผนพัฒนา
ทองถ่ินป (พ.ศ.2561-2565) หนา 564 ขอ 2) 

รวมโอนตั้งจายใหม เปนเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท   
 - สมาชิกทานใด อนุมัต ิ  โปรดยกมือ 

- สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
- สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             36           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
                 งดออกเสียง          -          เสียง 
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รายการท่ี  2  โดยขอโอนลดจากรายจายรายการตอไปนี้   
แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน   

หมวดคาใชสอยประเภท รายจายใหไดมาซ่ึงบริการ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  
หนา 197  

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  
กองสาธารณสุข 
เ พ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  

เพ่ือรณรงคใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับความรูในการปองกัน ควบคุมโรค การแกไข 
ฯลฯ ดานสุขภาวะแกประชาชน โดยจัดทําเปนสื่อสิ่งพิมพ เอกสาร แผนพับ สติ๊กเกอร  
ปายผา โปสเตอร บอรด นิทรรศการและประชาสัมพันธรายการโทรทัศน วิทยุ และ
ประชาสัมพันธโดยวิธีอ่ืนๆ ตามความจําเปน 

ตั้งไว  350,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ยังมิไดเบิกจาย  คงเหลือกอนโอน  
350,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้ เปนเงินงบประมาณ 54,000.- บาท 

รวมโอนลดท้ังสิ้น เปนเงินงบประมาณ 54,000.- บาท 
รายการตั้งจายใหม  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน  หมวด 

คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน      
ตูเหล็กบานกระจกเล่ือน   
กองสาธารณสุข 
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กบานกระจกเลื่อน ขนาดกวางไมนอยกวา 4 ฟุต 

จํานวน 9 ตู เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในภารกิจของกองสาธารณสุข องคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2563  

ตั้งไว 54,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รวมโอนตั้งจายใหม เปนเงินงบประมาณ  54,000.- บาท 
           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             36           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
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5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ)   

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เสนอญัตติคะ 
นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดิฉัน  กนกพร  
เดชเดโช  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดแก 
โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ-สถานีรถไฟ
กะเปยด (นศ.ถ1-0034) ตําบลกะเปยด อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 5,100,000.- บาท (โครงการลําดับท่ี 25) 

การแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 โครงการ ซ่ึงสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไดอนุมัติการใชจายเงินสะสมองคการบริหาร 
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2564 ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 แกไขเพ่ือตองการให
รายละเอียดโครงการตรงตามขอเท็จจริง ปรากฏตามเอกสารแนบทายญัตติ  

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงิน
สะสมองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   
ซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดอนุมัติการใชจายเงินสะสมองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2564 ในคราวประชุมสมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 แกไขเพ่ือตองการให
รายละเอียดโครงการตรงตามขอเท็จจริง  

ขอเชิญทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย  ขอเชิญคะ  สมาชิกทานใดท่ีจะ
อภิปราย ขอเชิญคะ  ไมมีนะคะ  ถาไมมีดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม  ญัตติ ขออนุมัติแกไข
รายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ขอความเดิม 
โครงการลําดับท่ี 25 
โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ-สถานี

รถไฟกะเปยด (นศ.ถ1-0034)  ตําบลกะเปยด  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,742 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 16,452 ตารางเมตร โดยวิธีจัดทําเอง ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช [แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2564 หนา 31 ขอ 10] งบประมาณ 5,100,000.- บาท 
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ขอแกไขเปน 
โครงการบํารุงรักษาถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตสายตลาดทานพอ-สถานีรถไฟ

กะเปยด (นศ.ถ1-0034) ตํ าบลกะเปยด อําเภอฉวาง จั งหวัดนครศรีธรรมราช  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 2,742 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 16,452 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
[แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) พ.ศ.2564  
หนา 31 ขอ 10] งบประมาณ 5,100,000.- บาท 

           - สมาชิกทานใด อนุมัติ   โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด ไมอนุมัติ  โปรดยกมือ 
 - สมาชิกทานใด งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
  มติสภาฯ   อนุมัติ             37           เสียง 
      ไมอนุมัติ              -           เสียง 
      งดออกเสียง          -           เสียง 
 

5.4  คําแถลง เรื่อง การขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงตอสภาฯ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดผูทรงเกียรติทุกทาน 

ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) ดานการถายโอนภารกิจ กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถายโอนสถานีอนามัยใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยสุขภาพดําเนินการ

ตามภารกิจดานการสรางเสริมสุขภาพปองกัน และบําบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องตน 

โดยในระยะแรกใหถายโอนตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและ

ระยะสุดทาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดไมพรอมรับการถายโอนก็ใหถายโอนให

องคการบริหารสวนจังหวัด 

สถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปจจุบันเรียกชื่อ

วา “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล” ถือเปนการจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปน 

“ตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)”ของประชาชน เพ่ือใหประชาชน

ทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม และไดรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพการณของทองถ่ิน ฉะนั้น การท่ีองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเสนอขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
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นอกจากจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ยังเปนไปเพ่ือประโยชนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ดิฉันขอเรียนยืนยันตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดอันทรงเกียรติแหงนี้วา องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพรอม

และความมุงม่ันท่ีจะรับการถายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพ 

ข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช จะดําเนินการขอรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  

๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๓๖ แหง  

ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติเห็นชอบ

ประกาศใชตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔)  กําหนดใหมีการประเมิน

ความพรอมองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๔ ดาน คือ ดานโครงสราง

องคกร ดานบุคลากร ดานการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และดานแผนพัฒนา

สาธารณสุข  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการจัดสงเอกสาร

ขอรับการประเมินความพรอมในประเด็นดังกลาว พรอมดวยหลักฐานเอกสารไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 

เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

ดิฉันขอเรียนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอันทรงเกียรติแหงนี้วา หลักการ 

ถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแนวทางของคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ “งานไป เงินไป ตําแหนงไป บุคลากร

สมัครใจ” ซ่ึงดิฉันขอใหคําม่ันสัญญาวา จะดําเนินการบริหารภารกิจถายโอนสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและยึดประโยชนของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนหลัก 

 ดิฉันหวังวา คงจะไดรับความรวมมือรวมใจจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ขาราชการ พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพ่ือผลักดันใหการดําเนินการตามภารกิจถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหง

กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตอไป 
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 ดิฉันขอขอบพระคุณประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกทาน ท่ีไดใหเกียรติรับฟงการ

แถลงของดิฉันในวันนี้  ดิฉันหวังวาจะไดรับความรวมมือ ความไววางใจ และสนับสนุนการ

ขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช            

เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบตอไป 

ขอบคุณคะ 
 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแถลง เรื่อง ขอรับการ
ถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ก็ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบกัน
แลวนะคะ  

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   
ขอเชิญทานสมาชิกท่ีจะอภิปราย ขอเชิญคะ 
ขอเชิญทานณัฎเดชคะ 
 

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

เรียนทานประธานสภา  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กระผมนายณัฎฐเดช  แกวเรือง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอนาบอน  กระผมไดฟงทานนายกไดพูดถึงเรื่อง รพ.สต. ผมเห็นดวยครับ  
เนื่องจากวาพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  มี รพ.สต.มากมาย  เล็กบางใหญบาง  แตปญหา
อยูท่ีวา  รพ.สต.ขนาดเล็ก  เนื่องจากวาปจจุบันนี้เครื่องไมเครื่องมือในทางการแพทย   
รพ.สต.บางพ้ืนท่ีไมมีครับ  มีก็มีนอยไมครบถวน  และอีกอยางผมคิดวาเม่ือทานนายกแถลง
นโยบายเม่ือวันสมัครรับเลือกต้ังก็สอดคลองกับคําม่ันสัญญาท่ีเราใหไวกับพ่ีนองประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมคิดวาในเม่ือ รพ.สต. ปจจุบันข้ึนอยู กับกระทรวง
สาธารณสุข  แตถาเม่ือไหรมาข้ึนกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซ่ึงเรามี
งบประมาณท่ีพอจะชวย รพ.สต.ขนาดเล็กได  ซ่ึง รพ.สต.ขนาดเล็ก ณ ปจจุบันนี้ ผมบอก
ไดเลยวาท่ีชนบทก็แลวแต  โรงพยาบาลในอําเภออยูไกล ชาวบานท่ีเขาไดรับความ
เดือดรอนในเรื่องของเจ็บไขไมสบาย  จุดแรกท่ีเขาไปคือ รพ.สต. แตเม่ือเรามีเครื่องไม
เครื่องมือท่ีครบ  ผมคิดวาการปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตองไป รพ.สต.กอน  ผมเลยเห็นดวย
กับการท่ีทานนายกรับ รพ.สต. เขามาใหทาง อบจ. ไดดูแล  และอีกอยางนะครับ  ผมจําได
วาเรื่อง รพ.สต. เกิดข้ึนในสมัยทานอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เปนนายกรัฐมนตรีขณะนั้น เม่ือป 
พ.ศ. 2552  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจเรื่องของ รพ.สต.ใหทองถ่ินดวย แตผมไมคาดคิด
วาเม่ือปจจุบัน จะไดดําเนินการมาตอ  ผมเองเปนคนหนึ่ง เขตอําเภอนาบอน สนับสนุน
ทานนายกเต็มท่ีครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 

ขอบคุณทานณัฎฐเดชคะ  ขอเชิญทานวัชระคะ 
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นายวัชระ ถาวรพราหมณ 
ส.อบจ.นศ. เขต อ.เมือง 

กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมวัชระ  ถาวรพราหมณ  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอเมือง   ผมจะขอพูดสักประเด็นนะครับ 
เรื่องการรับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  และ รพ.สต.  ซ่ึงการรับโอน
สถานีอนามัยดังกลาว  ผมขอชื่นชม อบจ. นะครับ ท่ีไดเห็นถึงความสําคัญวาจริงๆ แลว  
รพ.สต. ของเรามีมาตั้งยาวนาน  แตวาการทํางานของ รพ.สต. 1. เขายังขาดอุปกรณทาง
การแพทย  2. เขายังขาดอุปกรณในการรักษาผูสูงวัย  และก็ยังขาดสถานท่ีในการรักษานะ
ครับ  วันนี้ถา รพ.สต.  ไดถายโอนมายัง อบจ. ผมเชื่อเหลือเกินวาตอไป  งบประมาณทาง
องคการบริหารสวนจังหวัดสนับสนุนใหเขาสามารถดําเนินงานไดถึงผูปวยเริ่มตนตองอยูท่ี 
รพ.สต. กอน  ถาหนักก็คอยสงมายังโรงพยาบาลตางๆ  ผมยกตัวอยางในพ้ืนท่ีบานผม  ซ่ึงมี 
รพ.สต. อยู  2  แหง คือ  รพ.สต.ศาลาบางปู  อยูท่ีหมูท่ี 10 และ รพ.สต.บานตลาดพฤหัส  
ซ่ึงอยูท่ีบานกระผมเอง  ตอนนี้ท้ัง 2 รพ.สต.  ไดถายโอนใหกับเทศบาลเมืองปากพูน   
เรามาดูวาเปนเมืองเล็กๆ ของตําบลปากพูน  แตเราสามารถรับถายโอน รพ.สต. ใหข้ึนกับ
เทศบาลเมืองปากพูน  ตอนนี้ปากพูนเรามีโรงพยาบาลสนามท่ีเราตั้งไวรองรับผูปวยโควิด  
เราตั้งไวแค  200  เตียง  แตตอนนี้เรามีถึง  550  เตียง  คิดดูวาผูปวยในตําบลปากพูน  
และผูปวยในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปอยูกับเราเยอะนะครับ  ซ่ึงเจาหนาท่ีของเราก็มา
จาก รพ.สต.  บุคลากรทางการแพทย  อสม.  ของเราอยูในนั้นหมดเลยครับ  ตอนนี้ถามี
ผูปวยติดโควิดมาปุบ  เราสามารถตรวจ swab  ไดเองเลย ครั้งท่ี 1  เราตรวจพบเชื้อ 2 ขีด  
ครั้งท่ี 2  เราทํา PCR  เลยครับ  พอรูวาผูปวยคนนี้ติดเชื้อโควิดเราก็ไวโรงพยาบาลสนาม  
เราไมใหกลับบาน  ตอนนี้เราสามารถควบคุมตรงนี้ได ผมเชื่อเหลือเกินครับวาทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ถาทานไดบริหารจัดการสถานีอนามัยของ
ทานเอง  ผมเชื่อวาทานนายกมีวิสัยทัศนในการทํางาน  แลวก็กลาคิด กลาทํา  กลานํา   
ผมเชื่อวาผูหญิงคนนี้ทําไดครับ  ขอบคุณครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานวัชระคะ  ขอเชิญทานอํานาจคะ 
 

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

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ท านนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เพ่ือนสมาชิกและผูเขารวมประชุมท่ีเคารพทุกทาน  ผมอํานาจ  ไกรนุกูล  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอําเภอเมือง เม่ือกอนเรื่อง 
ถายโอนผมก็เปนหวงอยู พอดูเอกสารวา  36 แหง เราจะมีงบประมาณพอไหม เปนหวง
เรื่องนี้  พอดูไปดูมาเราผานเกณฑการประเมิน อยูท่ี 2 บาง  3  บาง  4  บาง  ถือวาไปได 
และผมเห็นดวยกับทานวัชระ  ถาวรพราหมณ  เบื้องตนของคนเจ็บปวยโดยเฉพาะชนบทท่ี
ไปกอนคือ รพ.สต.  แตขาดอุปกรณอีกเยอะ  1. เรายังไดเพ่ือนพองพ่ีนอง อสม.  
ในเม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดของเรารับถายโอน ผมเชื่อแนวาเราไดคะแนนเสียง 
มาโดยอัตโนมัติจากพ่ีนอง อสม.  พูดกันแบบตรงๆ  แบบเปดอกไปเลย แตกอนหาเสียงยาก
ตอไปนี้กลายเปนหาเสียงงายแลว  2.  เราไดบุคลากรเพ่ิม พนักงานเพ่ิม ไดเงินสนับสนุน
จากรัฐเพ่ิม  ก็เห็นดวย  และผมเชื่อม่ันวานายกของเราคนนี้สามารถทําได  เพราะมองขาม
วิสัยทัศนไปเลย  ผมเชื่อม่ัน 100%  และท่ีสําคัญท่ีสุด  ในตําบลนาเคียนผมมีอยู 2 แหง  
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แหงท่ี 1  รพ.สต. หัวเหมืองทะเล  ตรงนี้ผมขอแกนะครับ ผิด  ท่ีถูกตองคือ รพ.สต.บาน
เหมืองหัวทะเล  หมูท่ี 5  ตําบลนาเคียน ก็ขอแกหนอยนะครับ  แลวก็ รพ.สต.ทุงโหนด    
ของเราเปนขนาดกลาง  โดยเฉพาะ รพ.สต.ทุงโหนด  ทานนายกเคยไป  ผมก็เคยไป  
เปนพ้ืนท่ีชุมชน หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5  บางสวนท่ีจากถนนมา ใชบริการกันเยอะ   
แตบุคลากรมีนอย เครื่องมือมีนอย  ผมใหทานนายกทําใจไวไดเลยนะครับ หลังจากนี้ถาเรา
ไดรับโอนท่ีมาอันดับ 1 คือรถ Ambulance  เชื่อผมเถอะครับวา รพ.สต. ตองขอรถทาน  
เพราะวาแตละท่ียังไมมีรถ เชื่อเลยวา 36  แหง ผมคิดวาไมนอยกวา  25 คันครับ  เราตอง
ดูแลตรงนี้ใหเขาดวย  วันนี้ก็ไมมีอะไรครับ  ผมเชื่อม่ันวาทานนายกของเราสามารถบริหาร
และดําเนินงานไปดวยดีครับ  ขอบคุณมากครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานอํานาจคะ  ขอเชิญทานประจวบเหมาะคะ 
 

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

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ท านนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  เพ่ือนสมาชิกและผูเขารวมประชุมท่ีเคารพทุกทาน   
ผมประจวบเหมาะ  ภักดีชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอเชียรใหญ  สนับสนุนและก็เห็นดวยกับภารกิจการรับถายโอนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ  แลวก็สนับสนุนแนวคิดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ีนองชาวนคร  
ซ่ึงเรื่องนี้ผมดูแลวเปนเรื่องท่ีสําคัญ  ทีนี้ผมดวยความเปนหวง และก็ตองยอมรับวาผูท่ีถาย
โอนเขามา  เขามีความคาดหวังกับการถายโอนมาอยูกับ อบจ. สูง  ผมเองเคยเปนผูบริหาร
โรงเรียนท่ีถายโอน  การตัดสินใจถายโอนของผมมาสู อบจ.  ผมไมไดเชื่อม่ัน อบจ.   
ผมเชื่อม่ันทานนายกวิฑูรย  ผมก็เลยมา พอดูรายชื่อพ่ีนองท่ีถายโอนมา  ผมดูเหมือนกับผม
เลย  เชื่อม่ันผูนําแลวก็ถายโอนมา  ไมวาจะเปนท่ีรอนพิบูลย  ท่ีทาศาลา จะเห็นวาเปน
กระจุกอยูอยางนี้  นี่คือความหวังของพ่ีนองท่ีจะมาอยูกับเรา  ผมเรียนทานประธานอยางนี้
วาพอเขามาอยางมีความหวัง เพราะเราใหความหวัง พอเขามาแลวคําวาหวังตัวเดียวถา
ผิดหวังเขาจะเสียใจมาก  ชาวบานในพ้ืนท่ีเขาคาดหวัง  อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก
โรงพยาบาลธรรมดามาสูโรงพยาบาลท่ีมาตรฐาน  นี่เปนภารกิจของทานนายกและคณะ
ผูบริหารท่ีตองคํานึงถึงตรงนี้  รับมาดีแลวแหละครับ  มาเลยครับมาชวยกัน  แตอนาคต
สําคัญท่ีสุด  ผมจะยกตัวอยางใหดูโรงเรียนถายโอน  มีอยู 5 โรง มันรุงเรืองสมัยเดียวสมัย
ท่ีมา สมัยทานนายกวิฑูรย ขออนุญาตพาดพิง รุงเรืองยุคเดียว หลังจากนั้นจบ อยามาบอก
วาอาคารเยอะแยะ  อาคารเยอะแตไมมีนักเรียน มันจะเกิดประโยชนอะไร  ไปดูโรงเรียน
บานน้ําโฉ ตอนถายโอนมามี 200-300 คน  สํานักไมเรียบ 200-300  คน  แตพออยู
ไปๆ  ชาวบานสิ้นหวัง  นี่คือบทเรียนท่ีพวกเราตองเรียน  แลวอยาบอกวามีตังคเยอะ   
บานผมพอรวยเปน 10 ลาน มีเงินเปนพันลานถาไมฉลาดก็หมด ไมมีเหมือนพวกเราเดี๋ยว
เราสรางกันได ฉะนั้นรับถายโอนภารกิจมาโรงเรียน  วันนี้ไปดูวานักเรียนเทาไหร แลวก็เปน
โอกาสท่ีจะไดฟนโรงเรียนในสมัยทานนายกกนกพร  ผมเชื่อม่ันวาฟน  ท่ีผานมามันหมด 
เขาไมเชื่อ  องคกรของเราเขาเชื่อผูนํา มันยังไมไดมาตรฐานโรงเรียน  เทศบาลเปลี่ยนผูนํา
เปลี่ยนผูบริหาร เด็กยังอยูเหมือนเดิม  แตถาโรงเรียน อบจ. พอ ผอ. ยาย เด็กก็ยายหมด  
เขายังไมเชื่อระบบพวกเรา  ฉะนั้นผมเรียนทานประธานวาเรื่องนี้สําคัญ  เขามาดวยความ
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คาดหวัง อยาใหเขาผิดหวัง  ไมวาจะเปนโรงเรียนซ่ึงทานนายกของเราพยายามท่ีจะเรียก
ฟนความเชื่อม่ันกลับคืนมาใหได  ตัวบงชี้ในโรงพยาบาลกับโรงเรียนไมตางกัน  โรงเรียน
รับมา 5 โรง  อาคารสรางไดท้ังหมดแหละเพราะมีตังค  แตสรางแลวมีคนมาอยูไหม  น้ําโฉ
วันนี้เด็กเทาไหร  การลงทุนครูเทาไหร  เหตุผลท่ีเด็กมีนอยเพราะอะไร  ทําไมเด็กมาเรียน
ในเมืองเยอะเพราะอะไร  ตองคิดเรื่องเหลานี้สําคัญ  สํานักขัน  สํานักไมเรียบ เปนยังไง   
ทีนี้พอถายโอน รพ.สต. มานี้  เรื่องนี้สําคัญ เพราะมันเปนเรื่องของชีวิตมนุษย  มันเปน
ความคาดหวังท่ีสูงนะครับทานประธาน  ฉะนั้นผมเชื่อม่ันวาใหกลับไปทบทวน เรื่องความ
ม่ันคง ความตอเนื่อง ความกาวหนา ความม่ันใจ  ทุกๆ เรื่อง ตองทําใหแลวเสร็จในสมัยของ
ทานนายก  หลังจากนั้นนายกใหมมา  สมมตินะ จะไดเชื่อมโยงไปกันได  แลววางระบบไว
ใหเสร็จ  ในสมัยทานนายกวิฑูรย การศึกษาเราทําเสร็จหมดเลยนะ  แตพอทานนายกวิฑูรย
ไมอยูเด็กยายกันหมดเลย  ยายกันทีละ 200 คน  รพ.สต.ก็เชนเดียวกัน  วันนี้ทุกคน 
มีความสุข เราก็ดีใจ  ทานนายกตั้งใจ  แตทําอยางไรใหเกิดความม่ันคง ไมอยางนั้นมีแตตึก
เหมือนโรงเรียน เด็ก 100 กวาคนมันจะคุมอะไร  มันรองรับไมได ก็ฝากนะครับทานคณะ
ผูบริหารนะครับ  เรื่องนี้มันทาทายพวกเรา  ทาทายความเชื่อม่ัน  แตผมม่ันใจวาทานนายก 
และทีมงานคิดเสร็จเรียบรอย  ใครเขามาตอยอดได  ถาไมอยางนั้นเปนเวรเปนกรรมเหมือน
โรงเรียนน้ําโฉแนนอน  แตวันนี้ผมม่ันใจวานายกตองทําใหฟนข้ึนมาไดแนนอน  ขอบคุณครับ   

   
นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานประจวบเหมาะคะ  ขอเชิญทานสัญชัยคะ 
 

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

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ท านนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  ทานรักษาการปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
ผูอํานวยการกอง  หัวหนาฝายทุกฝาย รวมถึงเพ่ือนสมาชิกทุกทานครับ ผมรับเรื่องมาจาก
ทานนายกเทศบาลเขาชุมทอง เรียนมาเพ่ือฝากขอบคุณทานนายกกนกพร  เดชเดโช  ท่ีได
สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดลอกระบายทางน้ํา เพ่ือใหน้ําระบายไดสะดวกในชวงหนาฝน  
แลวก็ทานกํานันหิรัญ  ชุมทอง  ทานกํานันตําบลควนชุมก็ฝากขอบคุณมาดวย ท่ีทางนายก
กนกพร  ไดสนับสนุนเครื่องจักรในการขุดลอกเหมือง คูคลองตางๆ เพราะวาในชวงสัปดาห
ท่ีผานมาไดมีฝนตกหนัก มันก็เกิดตัวชี้วัดใหพ่ีนองในพ้ืนท่ีไดเห็นวาน้ําระบายไดดีข้ึน  
จึงเรียนขอบคุณมายังทานนายก  และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการถายโอน รพ.สต.  ซ่ึงจริงๆ 
แลว รพ.สต.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ังหมด มี 250 กวา รพ.สต.  แตท่ีแจงความ
ประสงคมายังองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะถายโอนมายังองคการบริหารสวนจังหวัด  
มีเพียง  36 รพ.สต. ซ่ึงจะไดก่ี รพ.สต. ก็ตองผานหลักเกณฑการประเมินดวย  แตอยาลืม
นะครับ การท่ีเรารับ รพ.สต.เขามา เรามิใชจะดูแลเขาเฉพาะยามเขาปวยเขาไขอยางเดียว  
เริ่มดูแลตั้ งแต เ กิดจนเสียชีวิตครับ  รพ.สต. มีความสําคัญตอชุมชน  เพราะเปน
สถานพยาบาลเบื้องตนในเขตชุมชน  และกอนท่ีจะนําสงมายังโรงพยาบาล  สิ่งหนึ่งครับ
วันนี้ผมเชื่อวา  36 รพ.สต.  นาจะผานการประเมินท้ังหมด  เพราะตามท่ีผมดู เฉพาะ
อําเภอรอนพิบูลยท่ีแจงความประสงคมาลวนแลวแตมีความพรอม แตบุคลากรท่ีจะถายโอน
มาอยูกับเรา เราก็ตองสรางความเชื่อม่ันใหเขา  แตผมเชื่อวาในยุคของทานนายกกนกพร  
เดชเดโช  มีความเชื่อม่ันสูง เพราะในตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา รวมถึงสถานการณ 
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โควิดท่ีเกิดข้ึน ทานไดทุมเทท้ังแรงกาย และการสนับสนุนในภาคสวนตางๆ ซ่ึงชี้วัดใหเห็น
แลววาสามารถสรางความม่ันใจใหกับบุคลากรทางการแพทยได  รวมท้ังเปนกําลังใจสําคัญ
ใหกับพวกเขา  ผมจึงขอสนับสนุนในการถายโอน รพ.สต.  นะครับ  ขอบพระคุณมากครับ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานสัญชัยคะ  ขอเชิญทานวัชรพลคะ 
 

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

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีเคารพ ทานนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผูบริหาร  เพ่ือนสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทานครับ  ผมวัชรพล  เพ่ิม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เขตอําเภอถํ้าพรรณรา  เรียนถามทานประธานผานไปยังทานนายกนะครับ  เผื่อจะมีคําถาม
ตอไปวาในกรณีท่ี ผมเชื่อม่ันวาทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชของ
เรานั้น มีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน  แลวก็จะทําหนาท่ีในการบริหารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลท่ีพรอมจะเขามารวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชไดดี
แนนอน  เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาจะตองเปนคําถามตอไปวาแลวสวนท่ีเหลือถาจะเขามาหวง
เวลาอยูอยางไร  เพราะท่ีเปนประเด็นหนึ่งนะครับ ผมในพ้ืนท่ีของอําเภอถํ้าพรรณรามี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอยู  5  แหงนะครับ  ผมเห็นขอมูลในขณะนี้มีอยู 4 แหง
ท่ีแจงความประสงคเขามา เพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีก 1 แหง  ผมเชื่อม่ันวาหลังจากท่ี  
4 แหงเขามาอยู ในการดูแลของคณะผูบริหารแลวจะเกิดความแตกตางแนนอน  
เพราะฉะนั้นเชื่อวาจะตองมีคําถามตอไป  ก็เลยอยากจะไดสอบถามทานนายกเพ่ือจะได
เปนคําตอบนะครับ  แลวก็อยางนอยๆ ก็ถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณทานนายกท่ีทานทํางาน
หนักมาตลอด  ลงพ้ืนท่ีตลอดท่ีผานมา  เราไดติดตามขอมูลในทุกชองทาง พ่ีนองประชาชน
ฝากขอบคุณนะครับ  เกิดความประทับใจนะครับ  ขอบคุณมากครับ   

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานวัชรพลคะ  ขอเชิญทานดลกะหรีมคะ 
 

นายดลกะหรีม เพอสะและ 
ส.อบจ.นศ. 
เขต อ.หัวไทร 

ทานประธานสภา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะ
ผูบริหาร  เพ่ือนสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  ผมดลกะหรีม  เพอสะและ  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เขตอําเภอหัวไทร  วันนี้สิ่งท่ีจะไม
พูดถึงไมได สิ่งท่ีตองพูดนะครับ  ในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็เรื่องโควิด เพราะแต
ละวันในจังหวัดนครศรีธรรมราชติด 1 ใน 10 ของประเทศ  และผมเองก็ติดโควิดนะครับ  
ซ่ึงก็ตองมาเลาสูกันฟง แตวาตอนนี้รักษาหายแลวครับ  ผมเองฉีดชิโนฟารม 2 เข็ม   
ท้ังครอบครัว ติดกันท้ังครอบครัวครับ  แลวทําไมถึงไดติด  ในพ้ืนท่ีอําเภอหัวไทรเปนพ้ืนท่ี
หนึ่งท่ีติดโควิดกันมาก  ตามดวยเหตุผลท่ีทําไมถึงติดโควิด  หัวไทรนะครับไปตรวจเชื้อ 
วันศุกร  รอผล  3  วัน ปรากฏติดไมติด 3 วันนี้ละครับก็ไปติดกันหมด  เวลาติดกันหมด 
ในขณะท่ีผมเองก็ติดรอผล 3 วัน ลงปอดครับ  มาท่ีโรงพยาบาล 50 : 50 ครับ  วันนี้ก็ดีใจ
นึกวาจะไมไดมาแลว  ยังไดมารวมประชุมกับเพ่ือนสมาชิกทุกทาน  จริงๆ ครับ แลวลําบาก
มากชวงท่ีติดอยูโรงพยาบาลตองชวยตัวเองตลอด  วันนี้ผมตองขอขอบคุณโรงพยาบาล
นครินทรท่ีชวยชีวิตไว  แลวก็พยายามชวยอยางเต็มท่ีจนวันนี้ก็รอดมาได  จริงๆ นะครับ  
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ในสวนของโควิดถารูวาติดกินยาครับ รุงเชาก็หาย มันไมไดนากลัว แตใหรูวาติด รูเร็ว  
อยางเชนตอนนี้ในหมูบานผม 30 คน ติดจากในงาน  รูวาติดรุงเชากินยา 2-3 วัน หาย
หมดเลยครับ แตอยาใหท้ิงไวนาน นี่ก็เปนสิ่งท่ีอยากจะบอกวา วันนี้เราฉีดวัคซีนแลวไมใช
ไมติดนะครับ โอกาสติดนะครับ เม่ือกอนเขาวิเคราะหผมดูนะครับ โอกาสท่ีจะไมติด 93%  
แตวันนี้ท่ีบานผม  200%  ติด  ติดแลวก็ไปแพรเชื้ออีกดวย ตองระวังใหมาก แลวติดเร็ว
มากนะครับ  ก็มีบทเรียนแลวก็พยายามระวัง  ในสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา
ตอนนี้ก็รูสึกวาเยอะทุกวันนะครับ  ผมก็ขอพูดแคนี้ครับ  ขอบคุณครับ  

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณคะ  ไมมีสมาชิกท่ีจะอภิปรายแลว ขอเชิญทานนายกคะ 
 

นางกนกพร  เดชเดโช 
นายก อบจ.นศ. 

เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติท่ีเคารพทุกทานนะคะ  กนกพร  เดชเดโช  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เขาถึงพ่ึงได  นายกของเรา  รับทุกปญหาของพ่ีนองประชาชน  รับปญหา
ของ สจ.นะคะ  ทาน สจ.ณัฎฐเดช  แกวเรือง  เห็นดวยกับการถายโอน รพ.สต. ขอบคุณ
ทานวัชระ  ถาวรพราหมณ ก็เห็นดวยนะคะกับการรับถายโอน  ทานอํานาจ  ไกรนุกูล  
ทานถามเรื่องรถกูชีพ  อันนี้ทางนายกเองก็เตรียมพรอมใหสบายใจวาท้ัง  36 รพ.สต. และ 
รพ.สต.ท่ีจะโอนมาก็ไมตองกลัวในเรื่องรถกูชีพ  อาจจะให สจ. คนละ 4 ลาน แลวตัดคนละ
ลาน เหลือ 3 ลานนะคะ  ตรงนี้สบายใจไดงบประมาณเรามีแน  เพราะวาถาเราอยากจะทํา
ใหมีประสิทธิภาพ และมีความม่ันคง  สจ.เราทุกคนก็ใหนะคะ  เพราะวา สจ. เราเปนคนท่ี
นารักทุกคน  เพราะมาจากมือประชาชนนะคะ  ก็ไดคุยกับ ผอ.กองยุทธศาสตรแลววาจาก 
4 เหลือ 3  บางทีนายกประสบความสําเร็จ โคงสุดทาย จาก 3 เปลี่ยนเปนคนละ 10 ลาน
ก็ได  นายกนักเลงอยูแลวนะคะ  ตอไปของทานประจวบเหมาะ  ภักดีชน  ทานสมาชิกจาก
อําเภอเชียรใหญ  ท่ีต้ังใจท่ีจะพูดเรื่องการถายโอนไมวาโรงเรียนหรือ รพ.สต. ใหทานม่ันใจ  
เชื่อใจ ท่ีผานมาเราไมคุยกัน  การท่ีผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง ผูบริหารมาจากการท่ีเปน
ขาราชการ ตองเขาใจนะคะกฎระเบียบ  แตใหเชื่อม่ันนะคะ วาถาเราจะไปแขงขันเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดถาเราเชื่อม่ัน เราตองควาชัยชนะแน  แตเราตองมีความรักความสามัคคีกัน  ไมใช 
ถาเราไปท่ีตรงไหนบอกวาโรงเรียนถายโอน อบจ. ท้ัง 5 โรง ตอนนี้ไมมีเด็กมีแตอาคารใหญ 
ตอไปใครก็ไมมาหรอกคะ  แตถาเราชวยกันคนละไมละมือในการท่ีจะแกไขปญหาใหมี
ประสิทธิภาพใหคนเชื่อม่ันวาโรงเรียนถายโอน อบจ. ท้ัง 5 โรง  ตอไปเรามีการเรียนการ
สอนของอนุบาล มีหอง EP นะคะ  25 คนทุกโรง  เชียรกันเถอะคะ  สจ.ทุกคนนั่งเชียร 
นั่งรานน้ําชา คุยกันได ถาเราสงเสริมกันสนับสนุนสิ่งท่ีดีดี คิดวาโรงเรียนถายโอน อบจ. 
ตอไปไมเปนอยางนี้แนนะคะ  เราตองเขาใจวาผูบริหารมาจากขาราชการ กับผูบริหารมา
จากการเลือกตั้ง  นายกเองใหกําลังใจทุกฝายแลวใหเชื่อม่ัน ให สจ.ประจวบเหมาะ ท่ีเคย
เปนขาราชการครู แลววันนี้ก็ตัดสินใจมาเปนขาราชการการเมือง  ทานจะรูวาการเมืองกับ
ครูมันไมเหมือนกัน แตทานเองจะรูวามีความรู ขอใหทานเองไดไปประสานนะคะ  ทานเอง
ก็มีความตั้งใจท่ีจะทําทางดานการศึกษา แลวนายกเองจะเนนเรื่องการศึกษาใหดีของ
โรงเรียนถายโอน อบจ. ท้ัง 5 โรง  เริ่มจะดีแลวนะคะ  แลวเราก็ชวยสนับสนุนนะคะ   
แลวก็ใหทานม่ันใจอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องถายโอน รพ.สต. วาเราเอง นายกเองตั้งใจ  แลวก็มี



-23- 
 

ขาราชการ ผอ.กอง ท่ีดูแลในเรื่องสาธารณสุข  นายกเปนนายกสมาคม เขาก็จะดูแลในเรื่อง
สาธารณสุข  ใหเชื่อม่ันวา รพ.สต. ท้ัง 36 แหง ท่ีมีความประสงคท่ีจะมารวมกับ อบจ.  
ในการท่ีพัฒนาตอไป นายกเองนั่งคิด นั่งเขียนโครงการ นั่งคุยกับทานรองปลัดท่ีจะเปนปลัด
อีกไมก่ีวัน  นั่งคุยกับทาน ผอ.คํามูล ท่ีเพ่ิงยายมาวาจะทํายังไงใหมันดีและเปนหนาตาของ 
อบจ. แลวคอยดูวานายกตอยทําไดแนนอน  เพราะนายกตอยจะทําทุกวินาทีท่ีชาวบาน
เดือดรอน และจะทําในเรื่อง รพ.สต. ถายโอนมาเสร็จหมดทุกอยาง ในเรื่องแพทยแผนไทย 
คอยดูวานายกทําไดไหม แตใหเชื่อม่ัน ม่ันใจ วานายกตอยทําไดแนนอน  แตสมาชิกทุกทาน
ตองชวยกันะนะ ตองสามัคคีกัน ตองมีการสื่อสัมพันธโลกโซเชียลนะคะ แลวเราจะทําไดแน  
ทาน สจ.สัญชัย  แซลิ่ม  ก็ขอสนับสนุน  ก็ฝากขอบคุณไปถึงทานนายกเทศบาลเขาชุมทอง  
ฝากขอบคุณถึงทานกํานันตําบลควนชุม  แลวก็มาท่ีทานวัชรพล  เพ่ิม  สจ.ถํ้าพรรณรา   
คนหนุมไฟแรง  เปน สจ. เปนประชาสัมพันธ  แลวก็เปนดีเจ  ใหทานเชื่อม่ันและม่ันใจวาใน
ป 2567  ถามวาท่ีเหลือจะทํายังไง  วันนี้โอนมา  36  ท่ีเหลือจะทํายังไง  ในป 2567  
ท้ัง 251 แหง  มาอยู อบจ. หมดไมเหลือ  ทานสบายใจได  บอกพ่ีนอง รพ.สต.ไดเลยวาท่ี
ไมไดมาป 2567  เจอกับ อบจ. แน  แตนายกท่ีตองโอนมากอนก็เหมือนกับท่ีทาน  
สจ.อํานาจ บอกวามันไดคะแนน  มันหาเสียง โอเคไหมคะทาน ตอนนี้คือนายกตองเริ่ม 
ท่ีละนิด แลวก็ของทานดลกะหรีม  สจ.หัวไทร  เขาใจปญหาของทานเองตอนนี้เครียด  
ทานเองก็ติดโควิด  เม่ือกอนโควิด-19  ถาเราปฏิบัติดี อยาประมาท 1.ตองใสแมส   
2. ลางมือ  3.กินชอนกลาง  4. รักกันใหตายอยาสัมผัสกันเด็ดขาด การท่ีติดโควิดบางทีรู
เลย คนท่ีบานนายกรูไหมวาเขามีพระองคหนึ่งไปลงวาติดโควิดท้ังบาน แกเครียดแกเลย
ออกจากกลุม     แลวไมไปทําบุญเลยวัดนั้น เพราะแกบอกวาทําใหแกเสียชื่อ  ใหสบายใจ
วาติดโควิด-19 เปนเรื่องท่ีธรรมชาติไปแลว  แตเราตองรักกันใหตาย นายกเจอกับพ่ีนอง
ประชาชน นายกบอกวาความรักยังเหมือนเดิม  ความผูกพันยังแนนแฟน  ความจริงใจอยู
ตลอดเวลา แตเราตองดูตากันนะ  แลวก็ยิ้มกันนะ อยามากอดนายกนะ  ตอนนี้เราตอง
รักษาตัวเราตามกฎ  นายกเองถามวาเสี่ยงไหม เสี่ยงมาก  นายกไปเยี่ยมคนท่ีเปนโควิด 
ท้ังครอบครัว อยูกัน 7 คน  ติดกันหมดเลย นายกเดินเขาไป นายกไมกลัว วันนั้นนายก 
ก็เอาขาวสารไปให งบประมาณของมูลนิธิวิฑูรย  เดชเดโช มอบเงินใหอีก  3,000 บาท  
แกรองเลย แกบอกวาอยูกัน 8 คน  ติด 7 คน  แมแกบอกเลยวานายกตอยขอบคุณมาก  
ไมมีใครท่ีมาเยี่ยมเลยนะ  แตภาษาบานเราวา  “นุยเองไมกลัว เพราะวาถาลูกนุยติดหมด 
นุยอีปลอยใหลูกนุยไปอยูโรงบาลปรือ” เขาก็ตองไป  นายกไมกลัวเลยเพราะนายกใสแมส  
นายกออกจากบานเขาใสถุงมือแลวก็ใสเครื่องหอยตัวนี้  ไปกัน 7 คน 6 คนไมเหลือคนอ่ืน
ติดหมดเลย นายกคนเดียวไมติด  เพราะเราระวังกลับถึงบานกินฟาทะลายโจร   
ตมสมุนไพร  เราตองปฏิบัติตัวของตัวเอง  นายกไดยามาเขาใหมา 1 ลัง  นายกใหคนท่ีติด
โควิดกินแลวหายเลย ไมตองไปโรงพยาบาล  วันนี้นายกอาจจะติดแลวแตติดแลวเราหาย 
เพราะเราไมรู  เราไมไปตรวจ  วันนี้เขาใจทาน สจ. เครียด  ก็อยากใหสบายใจวาถึงจะ
แกปญหาแบบไหน ทานอนุทินมาท่ีนครศรีธรรมราช นายกไปรับทานเอง คําแรกท่ีนายก
ฝากทานอนุ ทินไปเลยว า ทานคะในนามของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขอฝากใหทานมอบวัคซีนมาอยาง 100%  ทานยอนกลับมาคําหนึ่งวา  
ถาวัคซีนมามีคนฉีดไหม วันนี้ไมมีใครตอบเลยขาราชการ  นายกตอบไปเลยวามีคนฉีดคะ  
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วันนี้นายกไดคุยกับทานผูวาราชการจังหวัดวาลงพ้ืนท่ี  ไดคุยกับนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด  ไดคุยกับ ผอ.โรงพยาบาล วา อบจ. จะเปนหลักใหไดไหม  ลงพ้ืนท่ีแลวพายาไปฉีด
เลย  ลงทุกพ้ืนท่ี ทุกหมูบาน  นายกคนหนึ่งท่ีไมกลัว ทุกคนไมกลัว เราไปอยูแลว  แตวันนี้
ทางราชการจะทําใหเราไดไหม  ทานอนุทินบอกวาไดเลยนายก  วัคซีนให 100%  แลว
นายกก็ตอบกลับไปอีกวา อสม. เปนคนท่ีอยูหนวยหนา เสี่ยงความเปนความตายมาก  
อยาใช 1,000 เลยคะ  ให 1,500 เถอะคะ  แลวใหเขาตลอดชีวิตไปเลย  วันนี้ขาวออก
แลววาจะได 1,500  นี่เพราะนายกตอยนะ  แลวทานอนุทินก็ยังบอกอีกวาทานนายก 
มีสิ่งใดท่ีจะผมดูแล ตอสายผมเลย  ผมยินดี เพราะนายกตอยผมไดยินชื่อมานานแลว  
เพราะตั้งใจทํางาน แลววันนั้นทานก็บอกวา ก็ฝากขอบคุณวา ส.ส. แทน เปนลูกนายกตอย  
ขอแตงบประมาณมาอยูนครนะ  วันนี้ก็ใหทุกคนสบายใจ แลวก็เชื่อม่ัน ทาน สจ.ดลกะหรีม 
สบายใจนะ อยาเครียดนะ เพราะทาน สจ. อยูโรงพยาบาลนครินทร  14 วัน แลวขับรถ 
มาเอง  ทาน สจ. เปนคนท่ีนารักมาก โทรหานายก  นายกครับผมจะขับรถไมถึง
โรงพยาบาลแลวนะครับ แลวพอถึงโรงพยาบาลทานก็โทรมาบอกวา นายกครับผมถึง
โรงพยาบาลแลวนะครับ  เจ็บจริงๆ แลวทรมานจริงๆ หายใจไมออก  วันนี้ก็อยากใหทุกคน
ใหกําลังใจทาน สจ. แลววันนี้หัวไทรเยอะมาก  ทาน สจ.อยูท่ีโรงพยาบาล  14  วัน  นายก
ลงพ้ืนท่ีหัวไทรเกือบทุกวัน  1. ถนน 2. โควิด-19  เพราะหัวไทรจะมีรองเรียนกันบอยนะ 
ฝากดวยนะคะเรื่องถนน ฝากใหชวยไปดูนะคะ ก็ตองขอบคุณ สจ. ทุกทานท่ีใหกําลังใจ 
แลวก็ฝาก สจ. ดวยวา อยาประมาท วันท่ีอุทกภัย  ฝนตก ตอนนี้อยูท่ีชุมพร  สุราษฎรธานี  
แตพวกเราเองอยาประมาทวาการท่ีคิดวาฝนไมตก  หลังจากลอยกระทงฝนอาจจะตกก็ได  
อาจจะน้ําทวมก็ได  นายกขอฝาก สจ.ทุกทานวาถาฝนตก มีปญหากับพ่ีนองประชาชน  
ตองเขาใจวาพ่ีนองไฟดับ หุงขาวลําบาก ให สจ.ทุกทานไปตั้งครัวในเขตพ้ืนท่ีตัวเองไดเลย  
แลวเอาบิลมาเบิกกับนายกตอย  ไมตองรองบประมาณสวนกลาง  ใชงบประมาณสวนตัว
ของนายก  ใชงบประมาณสวนตัวของทีมพลังเมืองนคร  งบประมาณของมูลนิธิวิฑูรย   
เดชเดโช  กวาเราจะมีถุงยังชีพไป แตประทังชีวิตใหกับชาวบานไปกอน ตองเปนกําลังใจ 
ใหเขาในเรื่องการทําขาวกลอง  ขอฝากไววาใหต้ังครัวเลย  แลวก็เอาบิลมาเบิกท่ีนายก  
ขอใหทุกทานสบายใจ  นายกเองจะไมท้ิง  ทุกคนตองมีความรักความสามัคคี ตองใหเกียรติ
ซ่ึงกันและกันท้ังขาราชการและสมาชิกทุกทาน ท่ีปรึกษา เลขา  บานแหงนี้เปนบานของ
พวกเรา  บานแหงนี้เปนบานของพ่ีนองประชาชน ตองมีความรักควาสามัคคีกันนะคะ  
ขอใหเชื่อม่ันเชื่อใจกับนายกตอย จะทําทุกวินาทีท่ีชาวบานตองการ วิกฤตของพ่ีนอง
ประชาชนคือหัวใจนายกตอย  ขอบคุณคะ 

 

นางอวยพรศรี  เชาวลิต 
ประธานสภา อบจ.นศ. 
 

ขอบคุณทานนายกนะคะ  ท่ีไดชี้แจงตอเพ่ือนสมาชิกท่ีไดอภิปรายนะคะ  สําหรับ
ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  ทานสมาชิกก็ไดอภิปรายกันครอบคลุมนะคะ  ดิฉันขอขอบคุณทาน
นายก  คณะผูบริหาร  ผูอํานวยการกอง  หัวหนาฝาย และท่ีขาดไมไดคือทานสมาชิกผูทรง
เกียรติท่ีไดมาทําหนาท่ีเพ่ือพ่ีนองประชาชนนะคะ  วันนี้เพ่ือนสมาชิกไดพูดถึงเรื่องโควิด-
19  วันนี้ตองขอขอบคุณทาน สจ.อุดมศักดิ์  นวลนุช  ท่ีไดนําเจลแอลกอฮอลไวใหกับ
สมาชิกทุกทานนะคะ  สําหรับวันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกๆ ทานนะคะ  ดิฉันขอปดประชุมคะ 

 

ปดประชุม เวลา  11.30  น. 
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 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไดตรวจสอบความถูกตองของรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2  ประจําป  2564  เม่ือวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2564 
 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
          (นางสุภาพ  ขุนศรี) 
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      (นายวีระชัย  อินนิมิตร) 
 

 

 
 
 
                    (นางอวยพรศรี  เชาวลิต) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
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