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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยท่ีสี่ 
ครั้งที่ 1 /2561 

วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3)  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
 
ผู้มาประชุม  

1 นายทองสุข    แสงจันทร์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายสมหวัง    คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายเดชา      มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
4 นายประเสริฐ    บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
5 นายทัศไนย    แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 3 
6 นายสมาน     บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 4 
7 นายประจบ    แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 5 
8 นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 6 
9 นายฮาบีบุลเลาะห์   ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 6 

10 นายปรีชา     วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 7 
11 นายมูฮ าหมัด   เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 7 
12 นายสมเกียรติ    เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
13 นางสาวปิยวรรณ    ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
14 นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
15 นายประเสริฐ    ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
16 นายบุญมี    ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 2 
2 นายสมศักดิ์    ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 3 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์      อยู่เจริญ นายก อบต.ละหาร 
2 นางสาววรรณภา    วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางสาวสไบพร     ยีดิน หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
4 นายวรเชฏฐ       คล้ายมณี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นางนาฎน้อย   ศรีแสง ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นางจุรี     ค าเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
8 นายปุริมพัฒน์   รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
9 นางสาวกัณฐ์ณณัฐ  แดงเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
9 นายสมเกียรติ    เพ็ชรทอง นายช่างโยธาช านาญงาน 

10 นางรพีพรรณ    ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11 นางสาวสุพันธนีย์   สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12 นางสาววารุจี   นาคแก้วเทศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
13 นางสาวกันย์รัตน์   ทับทิมทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
14 นางสาวนวลปรางค์   อ่ิมอ้วน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

  

ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
1 นายสมศักดิ์     เทศเซ็น ที่ปรึกษานายกฯ ด้านการศึกษาฯ 
2 นายสมหมาย   เสือค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เลขานุการสภาฯ วันนี้ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 สมัยที่สี่ ครั้งที ่1/2561 ไว้ในเวลา 09.30 น. ขณะนี้สมาชิกสภาได้มาครบ
องค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่ ครั้งที ่1/2561 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
ขณะนี้สมาชิกสภาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยท่ีสี่ 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม 2560 ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ
ตามความในข้อ 21 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัย
ที่สี่  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
       (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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1.2  แนะน าข้าราชการที่โอน(ย้าย) จ านวน 1 ราย และข้าราชการที่มาบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ จ านวน 2 ราย  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561   
1. นางสาววารุจี  นาคแก้วเทศ  โอน (ย้าย) มาจาก อบต.ศาลายา  มาด ารง

ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน  สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2. นางสาวนวลปรางค์  อิ่มอ้วน  บรรจุแต่งตั้งใหม่ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ  สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

3. นางสาวกันย์รัตน์  ทับทิมทอง  บรรจุแต่งตั้งใหม่ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ  สังกัดส านักงานปลัด 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561   

ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาอบต.ละหาร ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561          
มีทั้งหมด 12 หน้า 

    หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม 
 หน้าที ่2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นการ
แจ้งประกาศอ าเภอบางบัวทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยวิสามัญ     
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 

หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 หน้าที ่4 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งขออนุมัติไว้จ านวน 3 โครงการ ในจ านวนวงเงิน 
9,800,000 บาท 
 หน้าที่ 5 ระเบียบวาระท่ี 4 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งอนุมัติไว้จ านวน 5,000,000 บาท เป็นการเตรียมการป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

หน้าที ่6 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เป็นการสรุปเรื่องของที่มีความเกี่ยว 
ข้องในประเด็นสาระส าคัญในเรื่องของระเบียบต่างๆที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียด
อยู่ในหน้าที่ 6 7 8  

หน้าที่ 8  มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ 
อบต.ละหาร และเรื่องที่ท่านนายกได้แจ้งให้ทราบ รวมทั้งท่านสมาชิกได้มีการเสนอ 
แนะในที่ประชุม ในหน้าที่ 9 10 11 12   

มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่    
-  ไม่มีสมาชิกแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม – จึงขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 สมัยที่หนึ่ง วันที่ 26 
กันยายน 2561 ขอให้ยกมือ (ยกมือ 14 ท่าน 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยวิสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

ประธานสภาฯ 3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 

 3.2 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 3.3 รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 

 3.5 รายการการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 เชิญนายก อบต.ละหาร รายงาน 

นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.  
ละหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 59 (3) 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน 
ที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง 
ปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละหาร  จึงได้ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี เพ่ือให้
สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนให้มีการปรับปรุง
วิธีการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม
กับทรัพยากรที่มีหรือสภาแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดย 
พิจารณาจากเง่ือนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ  
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2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าไปสู่การปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการ 
ด าเนินงาน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการด าเนินงาน ทั้งในด้านการ 
บริหารและการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  อบต.ละหารจึงขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ     
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ละหาร    
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 รายละเอียดอยู่เอกสารเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
(เล่มสีเขียว) ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบ
เดือนตุลาคม (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) ซ่ึงได้น าส่งให้
ท่านสมาชิกได้ไปตรวจดูว่ารายละเอียดของโครงการที่ได้อนุมัติกันเงินก็ดี รายละเอียด
โครงการที่ไดอ้นุมัติขยายเวลาก็ดี โครงการที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ดี และโครง 
การที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี 2560 มาเบิกจ่ายในปี 2561 ก็ดี ซึ่งรายละเอียดใน
แต่ละเรื่อง โครงการตามข้อบัญญัติประจ าปี 2561 และงบประมาณจาก สปสช.ก็ดี 
และตามข้อบัญญัติมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดในเล่มนี้ทั้งหมด หวังว่า 
ทุกท่านคงได้ศึกษาและหาดูว่าสิ่งใดที่ อบต.ละหารได้ด าเนินการไปแล้ว และติดตาม  
ในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติก็ดี ในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมก็ดี   
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินงานอาจจะมีบางส่วนจะที่ต้องรอ ด้วยกับสาเหตุ
ปัจจัยที่มีหลายเรื่องที่ท าให้การด าเนินงานถูกชะงักไป เช่น โครงการแต่ละโครงการ
ต้ังแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องมีผู้รับรองแบบหมายถึงวิศวกร ที่จะต้องด าเนิน การด้วย 
มิฉะนั้นแล้วโครงการต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถามว่าวันนี้เราพร้อมในเรื่องของแผน ใน
เรื่องของเงิน ในเรื่องของการบริหารจัดการ แต่ก็ติดขัดบางประการซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีมี
มาใหม่ จึงฝากน าเรียนสมาชิกสภาและประชาชนทั่วไปว่าอาจจะต้องชะลอหรือว่าให้
เป็นไปตามระบบ ซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะหาวิธีในการโอนเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใช้
หรือคาดว่าไม่ได้ใช้มาตั้งจ่ายเป็นรายการที่จะต้องจ้างวิศวกรมาด าเนินการให้เป็นไป
ตามระบบมากที่สุด ซึ่งถือว่าทุกท่ีถูกชะงักหมดไม่ว่าจะเป็นอบต.เล็ก หรืออบต.ใหญ่   
ที่ไม่มีวิศวกรก็ถูกดองทั้งหมด ฉะนั้นเราพยายามที่จะแก้ไขซึ่งถ้าถามว่าเราจะไม่เอา
วิศวกรข้างนอกมาก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ซ่ึงคงจะไม่มีใครที่จะนั่งเซ็นให้เราเพราะถือว่าเป็น
วิชาชีพของเขา ฉะนั้นในส่วนของรายละเอียดน่าที่จะต้องท าแบบด้วยรับรองแบบด้วย 
เราท าแบบอย่างเดียวไปให้เขารับรองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีผู้รับหรือไม่  จึงน าเรียนที่
ประชุมทราบ 
 

นายก อบต.ละหาร 
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 ข้อแนะน าและเสนอแนะ ในการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2 รอบเดือน
ตุลาคม) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 
18 ตุลาคม 2561  ปรากฏวา่ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ถูกเสนอแนะมา
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 

1. ปัญหาที่ได้จากการติดตามประเมินผล (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) พบว่า
ระยะเวลาด าเนินการด าเนินโครงการยังไม่เป็นไปตามแผนงานพัฒนาและ
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

2. จากการประเมินผลแผนเชิงปริมาณ พบว่า ผลการด าเนินงานออกมาน้อย
ท าให้งบประมาณเหลือมาก 

3. ปัญหาเรื่องการอนุมัติโครงการแล้ว แต่มีปัญหากับหน่วยงานอื่นท าให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า 

4. ปัญหาและอุปสรรคจากการท างานที่ไม่ได้ผลส่วนมากมาจากสถานที่ 
5. การด าเนินงานส่วนมากเกิดจากผู้รับเหมาไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่

ระบุในสัญญาจ้าง ท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน การด าเนินงาน
ล่าช้า 

6. การจัดสรรงบประมาณในโครงการที่ไม่มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง
หลายโครงการท าให้ต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนในบางโครงการ 

7. ไม่ด าเนินการตรวจสอบโครงการก่อนการตั้งงบประมาณ ท าให้เกิดปัญหา
การตั้งงบประมาณในโครงการที่สามารถท าได้ จึงไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 

8. งานโครงการไม่เสร็จตามวันเวลาที่ก าหนด ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

ข้อแนะน า ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผล 
1. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดท าเป็น

เอกสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ิมอีก 5 คน 
3. ก ากับดูแลผู้รับเหมาในทุกโครงการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด และ

ควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด 
4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละโครงการว่าเกิดปัญหา

ใดในการตรวจการจ้าง วิเคราะห์ให้เกิดการแตกประเด็นปัญหาต่างๆ ของ
การตรวจการจ้าง 

5. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และน าไปประกอบการตัดสินใจและใช้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

นายก อบต.ละหาร 
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ซึ่งถือว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามองตัวปัญหา     
มองอุปสรรค ทีเ่สนอแนะมาในส่วนของการแก้ไขด้วย ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายบริหารผู้ดูแล
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าทุกเรื่องเกี่ยวกับแผนก็ดี เกี่ยวกับการด าเนินงานก็ดี 
อยากจะน าเรียนว่าปัญหาที่เกิดในการปฏิบัติงานไม่ได้เกิดจากเราเป็นหลัก ซึ่งแต่ละ
ช่วงก็ถูกรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอยู่แล้ว เราด าเนินการตามแผนพัฒนา เราจัดประชาคม 
เราจัดให้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการพัฒนา เราจัดให้มีการน าเสนอในส่วนที่
เป็นโครงการที่ส าคัญ จัดล าดับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาสู่สภามาสู่ข้อบัญญัติซึ่งแต่ละ
โครงการก็ได้รับฉันทานุมัติจากพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิก จากเดิมที่ถูกจัดล าดับมา 
1 2 3 4 ของภาคประชาคม พอสุดท้ายที่จะลงท าจริงๆ เราก็ขอค าแนะน าปรึกษา
จากคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกอีกชั้นหนึ่ง  ซ่ึงถือว่าการด าเนินงานแต่ละขั้นแต่ละ
ตอนเราท ามาเป็นขั้นเป็นตอน พอมาถึงสภา อบต. มีมติอนุมัติโครงการเราก็ได้ด าเนิน 
การตามปีงบประมาณนั้นๆ แต่บางทีในส่วนของการด าเนินงานอาจจะติดปัญหาบ้าง 
ผมก็ไม่เชื่อนะที่จะบอกว่าน าเสนอเข้าสภาแล้วท าไม่ได้ ทุกโครงการหลังจาก 2-3 ปี  
มานี้ไม่มีปัญหาเรื่องการท า แต่ที่ไม่ส าเร็จผลมาจาก 1) ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่สัญญาจ้าง  2) การเร่งรัดในส่วนที่เป็นขององค์กรเราก็ได้ท าไปตาม
ระเบียบที่ให้กับเราหมายถึงอ านาจให้กับเรา  3) พอท าไม่เสร็จหรือว่าไม่ได้ด าเนินการ
ก็มีขั้นตอนในการทวงถามและเป็นการเร่งรัดปรับตามสิทธิปรับตามขอบเขตอ านาจที่
ให้เรา เราไม่สามารถที่จะไปก าหนดกฎเกณฑ์ว่าระยะเวลาของการด าเนินงานที่เราให้ 
30 วัน 50 วัน 2 เดือน หรือ 3 เดือน จะต้องแล้วเสร็จภายในก าหนด หรือว่าต้องจับ
เขาไปท าในวันเซ็นสัญญาเลย อันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้รับจ้างทั่วไป ซ่ึงถือว่ามีกฎหมาย
รองรับเขาอยู่อีกหนึ่งฉบับในฐานะท่ีเป็นผู้รับจ้างขององค์กร บริษัทต่างๆ เขาอาจจะมี
ระยะเวลา เขาอาจจะมีการท าด้วยกับระยะเวลาที่คิดว่าท าได้ หรือถ้าหากว่าเขาท าไม่
ทันเขาก็จะโดนปรับได้เขาก็ยอม ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ถามว่าเราในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่น 
พอสร้างโครงการข้ึนไปอยากจะให้เสร็จไม่อยากท่ีจะมารอให้แช่ ซึ่งประสบการณ์ท่ีเห็น
มาหรือว่างานที่ถูกทิ้งมาก็มีหลายตัว ไปกันตามระบบก็เขาไม่มาท า นี่ก็เป็น 1 ข้อเสียที่
ท าให้ทางท้องถิ่นต้องรับและก็จะต้องหาวิธีการที่จะน าเสนอแผนงานต่างๆ หรือข้อร้อง 
เรียนเหล่านี้ไปสู่เบื้องบน ให้ช่วยพิจารณาแก้ไขให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ตรงนี้ด้วย และสิ่งที่ท าให้เราด าเนินการที่อาจจะล่าช้า หรือว่าท าไปแล้วด้วยกับกฎ 
ระเบียบที่ถูกด าเนินการตามขั้นตอน  สุดท้ายเราก็ถูกฟ้องร้องหาว่าเราไม่ท าไปตาม
กฎระเบียบที่ทางราชการก าหนด เช่น โครงหลังคาที่เราเห็น 3 ล้านกว่าบาท เรื่องยัง
ไม่จบนะ เขาก็ร้องเราหาว่าเราปรับเขาเกินสัญญาปรับเกิน 10% และหมู่ที่ 6 ลาน
เอนกประสงค์ ซึ่งถือว่าท างานง่ายไม่ได้ยากเลยแค่มาด าเนินงานปรับปรุง ขุดท่อ
ระบายน้ าและก็มีรั้วมีไฟนิดหน่อย ถามว่าความจริงท าได้ไหม ท าได้แต่กับด้วยเงื่อนไข
ที่ทางบริษัทก็อ้าง เรายืนยันในแบบที่เราก าหนดไปว่าจะต้องท าตามแบบ 1 2 3 4 
เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขแบบ ซึ่งทางผู้รับจ้างก็น าเสนอมาในวัสดุอุปกรณ์ที่ให้เรา
พิจารณาใหม่ซึง่มันไม่ใช่ เราเป็นผู้ว่าจ้างเรา เราไม่ต้องไปยินยอมในการที่จะรับเรื่อง
หรือว่ารับฟังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการ ก็ลงหินคลุกเขาบอกจะเทปูนให้เราก็ 
ตกลงเอา อันนี้ก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่ติดกับเรา ณ วันนี้ที่เกิดหลายโครงการเกิดจากผู้รับจ้าง

นายก อบต.ละหาร 



๘ 

ไม่ปฏิบัติตามงานที่เซ็นสัญญาจ้างไว้ ก็เหมือนกับตึก อบต. ระยะเวลาของการด าเนิน 
งานก็ไหลซึ่งขาดระยะเวลาของการว่าจ้างไปแล้ว เราก็ปรับ ปรับจนเกิน จนไม่มีอะไร
จะมาให้แล้ว ถ้าเราไม่ออกก็ถูกหาว่าเราไปเอ้ืออีก ก็ต้องเป็นไปตามผลของการด าเนิน 
งานตามไปเป็นขั้นเป็นตอน ผู้บริหารทุกคน สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน ในเมื่อว่ามติ
สภาออกมาในการประชุมทุกครั้งในข้อบัญญัติ เราอยากได้โครงการที่ถูกเสนอจากคน
บ้านเราเสนอไปไม่อยากจะให้ตกหล่น เราในฐานะท่ีเป็นฝ่ายองค์กรก็พยายามถ้าหาก
ว่าท า ไม่ทันก็มีการขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปได้อีก 1 ปี ส าหรับงบปกติก็คืองบที่เรา
ประชุมสภาผ่านเป็นข้อบัญญัติ แต่ถ้าหากว่าเป็นเงินสะสมก็มีระยะเวลาแค่ปีเดียว ซึ่ง
อีกหลายตัวนะที่อาจจะมองว่าน่าจะต้องตกเพราะมันจะครบระยะเวลาของการด าเนิน 
การ ซึ่งเราได้ประสานหลายๆฝ่ายเพ่ือที่จะน าความเจริญมาสู่ตรงนี้ แต่ก็มีบางคนท่ีไม่
ไม่ให้ความร่วมมือซึ่งอาจจะมองว่าเอามาท าก่อนแล้วค่อยรื้อก็ไม่ใช่ เพราะเราเคยโดน
มาหลายครั้งแล้วในการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปโดยสถานที่ไม่พร้อม ถามว่าหากเรา
จะใช้กฎระเบียบของทางราชการที่รุนแรงก็จะมองว่าเราไปรังแกภาคประชาชน ซึ่งผม
ได้น าเสนอสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีบารมีในเขตของท้องที่นั้นๆ เราอุตส่าห์ช่วยกัน
ผลักดันงบประมาณ 14 , 15 ล้านบาท โครงการของหมู่ที่ 1 และหมูท่ี ่4  สุดท้ายก็
คือยังไม่มีมติที่ชัดเจนว่าจะยอม ถามว่าเราดันท าให้ได้แต่สุดท้ายเราโดนฟ้องกลับมา 
อบต.กจ็ะเป็นผู้รับผิดชอบ ก็ไม่อยากท่ีจะให้เป็นลักษณะนั้น ระบบการบริหารจัดการ
ของท้องถิ่นต้องขอท าความเข้าใจว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องในการขัดแย้งระหว่าง 
รัฐกับภาคประชาชน อันไหนที่ออมชอมได้คุยได้ก็อยากจะให้เป็นไปตามนั้น ก็ยังหวัง  
นะครับว่าอาจจะมีรายละเอียดก่อนสิ้นเดือนนี้ว่าพร้อมรื้อเราก็จะได้ท าไป เสียดายนะ
งบประมาณตั้ง 15 ล้านบาท ไม่ใช่ของง่ายๆ แต่ผลประโยชน์ที่จะตามมามหาศาลกับ
การใช้ประโยชน์ที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์ 
 ต่อมาในเรื่องของการท างานที่ไม่แล้วเสร็จ ตามท่ีทางคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาน าเสนอมา ก็รับฟังและแก้ไขซึ่งทุกครั้งเราก็พยายามหา
วิธีการเรียกประชุมเพ่ือจะหาวิธีการแก้ไขก็คงจะเป็นปัญหาเดิมที่หลายๆ ปีมาแล้วก็
เกิดลักษณะแบบนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของ  
ทาง อบต.  
 ต่อมาคือเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโครงการที่จะเกิดข้ึน ซึ่งเราก็
พยายามบอกและน าเสนอทุกครั้งกับผู้รับจ้างว่าท่านเซ็นสัญญาแล้วต้องท าป้าย
ประชาสัมพันธ์บอกว่าจุดตรงนี้อะไรจะเกิดข้ึนต่อไปใน 1 เดือน หรือ 2 เดือน ตาม
อายุสัญญา ซึ่งที่แล้วมาก็คือ ท าเสร็จป้ายก็จบแล้วประชาชนไม่รู้ไม่เห็น ซึ่งได้พยายาม
เร่งรัดกบัผู้ควบคุมงานทุกครั้งว่าต้องก าชับผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ เผื่อใคร
ผ่านไปผ่านมาเขาจะได้เลี่ยงได้ และทุกปัญหาที่น าเสนอมาเราพยายามที่จะหาวิธีการ
ให้ได้ ก็คือช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของระเบียบ กฎหมาย 
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเราก็ไม่รู้จะไปดันตรงไหนก็คือฟ้องร้องกันไป ณ วันนี้ก็มี
หลายเรื่องท่ีถูกฟ้องร้องว่าเราไม่เป็นไปตาม เขาร้องฝ่ายปกครอง ร้องศาลปกครอง ก็
จะถูกมองอีกว่าเราท าเกินกว่าเหตุหรือไม่ นี่ปัญหาที่ถูกคือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
หลายๆ กรณี จึงน าเรียนที่ประชุมสภาทราบ 

นายก อบต.ละหาร 



๙ 

นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของอบต.ละหาร  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อปท. 20 18.5 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 60.5 
    3.1 ยุทธศาสตร์ของ อปท. (10) (9.5) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด (10) (9.5) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.5) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.75) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (4.75) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.25) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.75) 
    3.8 แผนงาน (5) (4.50) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.50) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (4.50) 

รวมคะแนน 100 93 

 รายละเอียดอยู่ในเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของอบต.ละหาร  เป็นที่มาของที่ได้รับจากคณะ 
กรรมการติดตาม คะแนนเต็ม 100 คะแนน เราได้ 93 คะแนน 

นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 3.3  รายงานผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ อบต.ละหาร 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.5 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ  

10 9.5 

3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีไ่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 9.25 

4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 9.5 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 
   



๑๐ 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.75) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.75) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสูก่าร
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.75) 

    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) (4.75) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(5) (4.75) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0 (5) (4.75) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.75) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.75) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) (4.75) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(5) (4.75) 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

(5) (4.75) 

รวมคะแนน 100 94.75 
  
นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 3.4  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิม 
เติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๘/๕ วรรคแรก บัญญัติให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อีกทั้ง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้  
มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งข้าพเจ้า นาย
สมศักดิ์ อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนต าบลละหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ละหารในคราว
ประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ประกอบไปด้วย นโยบาย ๕ ด้าน ดังนี้  
(๑) ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ (๒) ด้านสังคม  (๓) ด้านเศรษฐกิจ  (๔) ด้าน
สาธารณสุขและบริการ (๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

และตามความนัยมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า  
ทุกปี 

 



๑๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร รอบปีงบประมาณ  
๒๕๖๑  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  
เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  25๖๐  มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  
๑๑๗ โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ ๑๑๔,๕๒๖,๓๐๐ บาท  ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหารมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  และจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  พร้อมทั้งโครงการ
ที่ด าเนนิการแล้วเสร็จโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณท่ีผ่านมา  สรุปได้ดังนี้ 

๑. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม และท าการการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑   
  

นโยบาย 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

เบิกจ่ายเงิน  
(บาท) 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน   
(๒) การจัดการองค์กรภายใต้การมีส่วนร่วมและ    
การบริหารจัดการที่ดี 
(๓) การพัฒนาบุคลากรขององค์กร   

๑๐ ๕,๕๒๒,๓๔๘.๐๘ 

๒. ด้านสังคม ประกอบด้วย  
(๑) การศึกษา  
(๒) การศาสนา   
(๓) การอนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม    
(๔) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่   

๗ ๑๒,๕๕๓,๙๔๒.๙๒   

๓. ด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย  
(๑) การรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชน         
(๒) การพัฒนาศูนย์เรียนรูชุ้มชน                      
(๓) ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาทกัษะ   
(๔) ส่งเสริมการตลาด 

๖ ๒๘๙,๙๙๔   

๔. ด้านสาธารณสุขและบริการ  ประกอบด้วย  
(๑) การจัดบริการสาธารณสุข  
(๒) การป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
(๓) การจัดตั้งศูนยส์วัสดิการชุมชน   
(๔) การจัดตั้งศูนยป์้องกันภัยและรักษาความ
ปลอดภัย   

๒๕ ๒๙,๑๖๒,๕๖๖.๖๖ 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ประกอบด้วย  
(๑) การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย   
(๒) การรณรงค์การลดขยะการรีไซเคิล   
(๓) การร่วมแก้ปญัหาโลกร้อนกับภาคีการพัฒนาอืน่ๆ  
(๔) การจัดผังเมืองชุมชน 

๑๑ ๓,๔๑๙,๐๑๙.๖๘   

รวม ๕๙ ๕๐,๙๔๗,๘๗๑.๓๔ 
  

นายก อบต.ละหาร 



๑๒ 

๒. ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

นโยบาย จ านวน
โครงการ 

กันเงินเบิกจ่าย (บาท 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ๔ ๙,๗๙๔,๔๙๙ 
๒. ด้านสังคม ๑ ๗๕,๐๐๐ 

รวม ๕ ๙,๘๖๙,๔๙๙ 
 

๓. ด าเนินการอนุมัติกันเงินในปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ และยังไม่มีการลงนามใน
สัญญา 

 

 
นโยบาย 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

เบิกจ่ายเงิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ๑๒ ๑๗,๔๐๑,๐๐๐ 
๒. ด้านสังคม ๒ ๓,๔๔๘,๐๐๐ 
๔. ด้านนโยบายด้านสาธารณสขุและบริการ   ๓ ๗,๕๕๒,๘๐๐ 
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๒ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๔๑,๒๐๑,๘๐๐ 

รวมด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละของโครงการ  ๗๐.๙๔ %  และเป็นจ านวนงบประมาณ 
๑๐๒,๐๑๙,๑๗๐.๓๔  บาท  คิดร้อยละของงบประมาณ  ๘๙.๗๐ % 

 

๔. ที่อนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ มาเบิกจ่ายในปีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 

นโยบาย 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

เบิกจ่ายเงิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ๗ ๑๒,๓๖๔,๐๐๐ 
๓. ด้านเศรษฐกิจ  ๑ 1,070,000 
๕. ด้านสาธารณสุขและบริการ ๓ ๒,๗๓๖,๓๙๗.๘๗ 

รวม ๑๑ ๑๖,๑๗๐,๓๙๗.๘๗ 
 

๕. ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙  มาเบิกจ่ายในปีบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นโยบาย จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

เบิกจ่ายเงิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ๒ ๘,๑๕๒,๔๔๔.๘๗ 
รวม ๒ ๘,๑๕๒,๔๔๔.๘๗ 

 

นายก อบต.ละหาร 



๑๓ 

๖. ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  มาเบิกจ่ายในปีบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

นโยบาย จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

เบิกจ่ายเงิน 

๑. ด้านการบริหารจัดการสาธารณะ ๔ ๑๙,๒๔๕,๘๖๕ 
รวม ๔ ๑๙,๒๔๕,๘๖๕ 

ข้าพเจ้าฯ จึงขอสรุปรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเว้น โครงการที่อนุมัติ
กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ ทีไ่ม่มีการลงนามในสัญญา) และโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมได้มีการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น
จ านวน  ๘๑  โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  ๑๐๔,๓๘๖,๐๗๘.๐๘  บาท   

หวังว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นกลไกลส่วนหนึ่งให้สภา
อบต.ละหารและประชาชนต าบลละหาร ได้ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานการ
จัดบริการสาธารณะของ อบต.ละหาร และให้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือร่วมผลักดันการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีนโยบายการพัฒนา
ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น และความต้องการของประชาชน   

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมาจนประสบผลส าเร็จได้ก็
ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมในการปฏิบัติงาน อันส่งผล
ให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และขอให้ค ายืนยันว่าจะมุ่งมั่น
พัฒนา อบต.ละหารให้มีศักยภาพน าไปสู่ชุมชนและต าบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป   

นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 3.5  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 นายก อบต.ละหาร มอบให้ปลัด อบต.ละหารน าเสนอรายละเอียด 

ปลัด อบต.ละหาร  รายงานการรับ-จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ของอบต.ละหาร        
ซ่ึงเป็นการรับจ่ายในช่วงปีงบประมาณตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 นั้นทางอบต.ละหารได้ตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยประมาณการรายรับไว้จ านวน 186,538,500 
บาท และประมาณการรายจ่ายไว้ 186,238,525 บาท   

ในส่วนของรายรับจริง มีรายรับจริงตามท่ีตั้งรายรับเอาไว้ในหมวดต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 218,220,825.03 บาท  ซึ่งมีรายรับจริงมากกว่าที่ประมาณการรายรับเอาไว้ 
32,100,247.23 บาท โดยแยกเป็นรายรับจริง 

 

นายก อบต.ละหาร 



๑๔ 

หมวดภาษีอากร  
- ภาษีท่ีจัดเก็บเอง (ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย)   

รายรับจริง 54,351,375.71 บาท  
หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ  รายรับจริง 6,318,427 บาท  
- รายได้จากทรัพย์สิน รายรับจริง 2,469,765.43 บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ด  รายรับจริง  341,038.90 บาท 
- ภาษีจัดสรร  รายรับจริง 112,927,182.99 บาท 
- เงินอุดหนุน  รายรับจริง  41,813,035 บาท 

ในส่วนของรายจ่ายจริง  
งบกลาง  รายจ่ายจริง  29,815,280.37 บาท 
งบบุคลากร  จะแยกเป็น 
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง  รายจ่ายจริง 2,437,800 บาท 
- เงินเดือนฝ่ายประจ า   รายจ่ายจริง 16,516,588.58 บาท 
- ค่าจ้างประจ า   รายจ่ายจริง 176,520 บาท 
- ค่าจ้างชั่วคราว   รายจ่ายจรงิ 18,601,522.43 บาท 
งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทน  รายจ่ายจริง  3,420,744 บาท 
- ค่าใช้สอย  รายจ่ายจริง  16,173,235.34 บาท 
- ค่าวัสดุ  รายจ่ายจริง  10,139,338.93 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค  รายจ่ายจริง  1,061,880.86 บาท 
งบลงทุน 

 - ค่าครุภัณฑ์  รายจ่ายจริง 15,818,814 บาท 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายจริง  35,807,710 บาท 
 รายจ่ายอ่ืน  รายจ่ายจริง  25,000 บาท 
 เงินอุดหนุน (ท่ีจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นไป เช่น ไฟฟ้า ประปา) 

รายจ่ายจริง 9,137,626.08 บาท  ท าให้มีรายรับจริงมากกว่ารายจ่ายจริง 
59,088,764.44 บาท   

ในส่วนของเงินสะสม ที่เรียนให้ทราบว่ามีเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  
59,088,764.44 บาท ซึ่งต้องหัก 25% ของจ านวนรายรับจริงที่สูงกว่าจ่ายจริง 
เพ่ือไปตั้งเป็นทุนส ารองเงินสะสมไว้ เป็นเงิน 14,772,191.11 บาท และมีเงินสะสม
หักที่จ่ายขาดเงินสะสมทั้งท่ีได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน และจ่ายไว้แล้วรวมทั้งที่ยังไม่ได้
ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันอีกจ านวนหนึ่งด้วย จึงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 จ านวน 159,599,665.54 บาท อย่างที่เรียนให้ทราบจะมีส่วนที่สภาได้
อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ท าการก่อหนี้ผูกพันก็จะถือว่าเป็นเงินสะสมอยู่  ส่วนรายการไหน
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือ เช่น โครงการนั้นสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไว้ 
1,500,000 บาท แต่ท าสัญญาจ้างจริง 1,200,000 บาท  300,000 บาท ก็จะ
ตกกลับไปเงินสะสมอยู่เหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้โครงการที่อยู่ในรายการของเงินสะสมจะมี

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๕ 

ที่สภาอนุมัติของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้
ผูกพันภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในส่วนของเงินสะสมก่อนหน้านั้นขณะนี้ได้
มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วเพียงแต่ว่าบางโครงการยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือว่าผู้
รับจ้างยังไม่เข้าด าเนินการอย่างที่ท่านนายกฯ ได้เรียนให้ทราบ อย่างเช่น ซอยเจ๊ะไบ๊ 
เราท าสัญญาไปนานแล้วขณะนี้สิ้นสุดสัญญามาหลายวันแล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้า
ด าเนินการก็ได้มีหนังสือแจ้งเตือนเร่งรัดไปเป็นครั้งที่ 3 แล้วว่าสัญญาหมดแล้วตั้งแต่   
3 ตุลาคม 2561 เราด าเนินการปรับถ้าค่าปรับครบ 10% เมื่อไหร่เราจะบอกเลิก
สัญญาริบหลักประกันสัญญาและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน หรือของหมู่ 5 อีก 2 
โครงการจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าด าเนินการอีกเช่น 
เดียวกันก็แจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 3 ว่าถ้าสิ้นสุดสัญญาแล้วยังไม่เข้าด าเนินการเราก็ต้อง
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป ก็คือคิดค่าปรับหรือว่าอาจบอกเลิกสัญญา เพราะถือว่า
ให้เวลาท างานมา 60 วันแล้วแต่คุณยังไม่เข้าท างาน นี้ก็จะเป็นปัญหาในส่วนท้องถิ่น
ซึ่งผู้รับจ้างส่วนใหญ่ก็จะมาฟันงาน พอฟันราคาแล้วหาผู้รับช่วงต่อไม่มีใครเขารับต่อ
เพราะรู้ว่ารับต่อแล้วขาดทุนก็จะท าให้เกิดปัญหาความล่าช้ากับงานของท้องถิ่น       
น าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 4.1  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

 ได้ก าหนดให้มีการประชุมได้ไม่เกินสี่สมัยแต่ต้องไม่น้อยกว่าสองสมัย และสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งให้มีการก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  จึงขอน าเสนอท่ีประชุมให้ก าหนดสมัย
ประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4 สมัย ดังนี้   

 สมัยที่ 1  วันที่  1-15 กุมภาพันธ์ 2562 สมัยที่ 2  วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 
 สมัยที่ 3  วันที่  1-15 สิงหาคม 2562   สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 4 สมัย  
 สมัยที่ 1  วันที่  1 - 15  กุมภาพันธ์  2562 
 สมัยที่ 2  วันที่  1 – 15  พฤษภาคม  2562 
 สมัยที่ 3  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2562 
 สมัยที่ 4  วันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  2562 

 

 



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามเชิญครับ 
 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 

         เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ผมได้สอบถามเรื่องค่าติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ของชุมชน หมู่ที ่9  ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะหมดระยะ 
เวลาที่การไฟฟ้ายืนราคา ไม่ทราบว่าถึง ณ วันนี้การด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร 
อยากจะเรียนถามว่าการท าอาคารนั้นใช้งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ตอนนี้หญ้าขึ้นรก
เนื่องจากไม่มีผู้เข้าไปใช้งานในอาคารนั้นๆ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า  มีประชาชนถามหลาย
รายแล้วเขาก็อยากจะใช้สื่อโซเชียล แต่ผมก็ไดห้้ามปรามอยู่ว่าอย่าเพิ่งขอให้คุยกันในท่ี
ประชุมก่อน  ก็อยากจะให้ท่านเร่งรัดด าเนินการในเรื่องนี้ด้วย 

         เรื่องท่ี 2  เรื่องกล้องวงจรปิดนี้ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งผมได้ท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ให้ทางอบต.ได้ซ่อมแซม เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่เราไปติดตั้งไว้นั้นไม่
สามารถใช้การได้ตามปกติไม่ทราบสาเหตุ เพราะว่าไม่กล้าจะไปซ่อม ไม่กล้าจะไปดู 
พอใช้ไม่ได้ก็ชักปลั๊กออก อยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ไขเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

         เรื่องท่ี 3  เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน คือเรื่องของการซ่อมแซมผิวจราจรที่
เป็นลูกรังหินคลุกที่มีปัญหาในเรื่องของฝนตกหนักแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซ่ึงผมเองก็ได้
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มาให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก็อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.  
ละหารที่จะสามารถท าได้ ก็อยากให้เร่งรัดด าเนินการเหมือนกัน เพราะว่ามีชาวบ้าน
สอบถามมาท่านรองนายกบอกว่าปลัดไม่เซ็น ผมก็บอกชาวบ้านไปว่าปลัดไม่เซ็น คุยกัน
ทางข้อความ Messenger เขาก็บอกว่าจะเข้า อบต. ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้า สุดท้ายเขา
ก็เข้ามาแต่ท่านผู้อ านวยการกองช่างได้กรุณาให้เขียนค าร้องไว้ ก็ฝากสัก 3 ประเด็นนี้
อยากให้แก้ไขครับ 

นายก อบต.ละหาร ก็อยากจะน าเสนอกับส่วนที่เราได้เคยประชุมไปครั้งที่แล้วก็ได้ถูกสั่งการไปแล้วให้กอง
ส่งเสริมการเกษตรไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

นางจุรี  ค าเกลี้ยง 
หน.ฝ่ายส่งเสริม
การเกษตร 

ในเรื่องของไฟอาคารที่มอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตร เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว 
คือตอนแรกก็รอรายงานการประชุมเพ่ือจะมาตั้งเรื่อง แต่ว่าในการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาท่านปลัดบอกว่ามี 3 กองที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ จะมีกองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส านักงานปลัด ซึ่ง 3 กองนี้ท่านปลัดบอกว่าให้
ใครสักกองเป็นเจ้าภาพ แต่ยังไม่ทราบว่าจะอย่างไรแนเ่พราะว่าในการประชุมสภาครั้ง
ที่แล้วได้มอบให้กองส่งเสริมการเกษตร แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง 

นายก อบต.ละหาร มอบให้กองส่งเสริมการเกษตรรับไป ส่วนแผนก็ต้องฝาก น.ส.ยุพาวรรณ วันแอเลาะ 
ฝ่ายนโยบายและแผน เพ่ิมเติมแผนในการใช้งบประมาณเพราะมิฉะนั้นแล้วจะไปนับ
หนึ่งตรงไหนก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งเรื่องไว้ และทางกองส่งเสริมการเกษตรติดตาม
ด้วย เพิ่มเติมแผนในส่วนของแผนพัฒนาและหาโครงการใส่ไปเพ่ือจะได้ด าเนินการได้ 

 



๑๗ 

  เรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เราได้พยายามจะให้เป็นไปตามความต้องการของ
ภาคประชาชนมากที่สุด บางทีที่เป็นประเด็นหลักคือเรื่องของสาธารณะ ช่วงนี้อาจจะ
ไม่ใช่เป็นช่วงของภัยพิบัติ ซึ่งอ านาจตรงๆ ก็อยู่ที่ผู้บริหารโดยตรงที่จะด าเนินการได้ 
หลังจากนั้นมาเรื่องที่เป็นประเด็นคือเรื่องร้องเรียน ทั้งๆที่ว่าการสืบเนื่องในตัวของ
พ้ืนทีจ่ะต้องรู้ว่าของเอกชน นิติบุคคล หรือว่าของสาธารณะ แต่ถ้าเป็นสาธารณะผมก็
ยืนยันนะผมก็สามารถทีจ่ะสั่งได้เต็มร้อย แต่ถ้าเป็นของส่วนบุคคลก็เคยพูดหลายครั้ง
ว่าจะให้แต่จะมากไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่น และ ณ วันนี้การทีจ่ะ
เอางบประมาณเม็ดเงินไปใส่กันแบบโทรมาได้หมดบางทีก็เหนื่อย เห็นใจนะว่าเรา
ท้องถิ่นเราโดนด่า กับส่วนราชการที่ถูกก ากับก็ต้องมีการควบคุมกัน ก็อยากที่จะให้
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองทุกคน ซึ่งต้อง
ฝากข้าราชการมองด้วยว่าในฐานะที่การปฏิบัติงานร่วม สุดท้ายคนท่ีถูกต าหนิก็คือ
นักการเมืองทุกคนในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติให้ได้ แต่ ณ วันนี้มีกฎระเบียบที่จุกจิกมาก
พอสมควร ผมเชื่อนะก็หาวิธีได้หมดบ้างไม่ถึงกับเต็ม 100 ถ้าถูกกีดกันทุกระบบ 
ปัญหาจะเกิดก็คือพวกเราก็อยู่กันเฉยๆ ไม่ต้องท าอะไรกินเงินเดือนพอ เพราะบางเรื่อง
เป็นผลกระทบทางด้านจิตวิทยาเหมือนกัน ผมพยายามที่จะบอกให้เห็นว่าเราไม่อยาก 
จะให้ใครเดือดร้อน แต่บางเรื่องในส่วนของความรับผิดชอบกับภาคประชาชน 
22,000 คน มันก็สุดที่จะรับได้ ตอนนี้ผมไม่ได้รับเรื่องกับรายละเอียดที่เป็นแชทไลน์ 
เพราะผมไม่มีและผมก็ไม่อยากจะมี ของผมคือโทรอย่างเดียว เพราะตัวสื่อนี้เป็นตัว
ขยายความต่างๆได้ เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น ผมจึงอยากฝากท าความเข้าใจใน
เบื้องต้นเพ่ือเราจะได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข ผมยืนยันนะว่าถ้าไม่ได้ท่านท า
หนังสือมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทุกเรื่อง บางเรื่องต้องมีวิธีการบ้าง ผมใช้ค าว่าบ้าง  เช่น ผม
ใช้ระบบนี้ในการบริหารจัดการก็คือ ขอนั่นขอนี่ผมบอกผมให้ 1,000 บาท เพราะมัน
เบิกไม่ได้ก็จบไปบางเรื่องนะครับ บางทีเอาไป 500 เพราะจะมาเอาตัวงบประมาณใน
ส่วนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นเอาไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป แต่
ถ้าทุกครั้งทุกวันทุกที่ก็ไม่ไหวจะจ่าย ฉะนั้น ก็ฝากบางเรื่องที่มันเป็นอ านาจหน้าที่และ
จะต้องยืนยันชัดเจนกับรายละเอียดอ่ืนๆ ที่อาจจะมองว่าท าไมเราไม่ท า ท าไมขอแล้ว
ท าไมไม่ได้ สิ่งที่ตอบค าถามชัดเจนที่สุดก็คือพวกเราเองจะต้องมีความเข้าใจในระบบ 
ของท้องถิ่นด้วย เดิมทีโทรมาก็ได้หมดทุกเรื่อง แต่พอระบบการตรวจสอบเข้มข้นขึ้น
ทุกคนเขาก็กลัว   แต่ถ้าหากว่ามาอยู่ท้องถิ่นเข้มงวด 100% ก็ต้องอยู่เฉยๆ อันนี้ต้อง
ฝากนะการท างานร่วมปัญหาอุปสรรคมันมีตลอด แล้วก็หน่วยที่ชอบคนที่ชอบก็มีคนที่
ไม่ชอบก็มี กับประเด็นเล็กๆ น้อยๆ อาจจะท าให้คนไม่ชอบช่วยเติมเชื้อเพลิงเติมน้ ามัน
เข้าไฟก็ยิ่งลุกลามไปใหญ่โต ผมสมมุติฐานให้เมื่อเกิดเหตุอาทิตย์ที่แล้วที่สุเหร่าแดง ขึ้น
ไลน์มา เขายิงตรงถงึผู้ก ากับใหญ่เลยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งไลน์เลยว่าตรงนี้ๆ      
ว่าท าไมตรงนี้ท าไมไม่ท า ผ่านไปทีหนึ่งแล้วเป็นหลุม 4,5 หลุม ถามว่าสามัญจิตส านึก
คนทั่วไปก็เลี่ยงได้ แต่ด้วยความสนิทชิดเชื้อที่เป็นกับผู้ก ากับใหญ่ของจังหวัดเขาก็โทร
ไปทุกค าเรียกพ่ี ใครรับผิดชอบครับก็อบต. เรื่องมาถึงนายอ าเภอแล้วนายอ าเภอก็เร่ง
ก าชับเรา เราก็โอเค พยายามจะให้ไวแต่มันไวไปไม่ได้ เพราะทุกเรื่องต้องมาจากราย  

นายก อบต.ละหาร 



๑๘ 

ละเอียดทั้งหมด จะต้องนับหนึ่งหมดการที่จะตั้งงบประมาณ แต่ความเข้าใจของคนมัน
ไม่ใช่ โทรมาต้องเสร็จทันทีมันไม่ใช่  อันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นในการท าความเข้าใจ
ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจ า บางทีบางเรื่องถามว่าใครจะอยากจะให้เกิด 
ไม่มีใครอยากจะให้เกิด แต่วิธีการจะต้องสื่อกันให้ชัดตามอ านาจและหน้าที่ บางคนที่
มองมาก็คืออบต.ทั้งหมด และก็ต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้ภาคประชาชนทุกท่ี
เคารพ อบต.ทุกที่เพราะว่าจุดพ่ึงสุดท้าย ท าได้ไม่ได้ไม่รู้หา อบต.ไว้ก่อน ถือว่าเราก็ได้
เครดิต ได้เครดิตทุกเรื่อง ฉะนั้น สิ่งที่คลายความข้องใจข้อสงสัยเราต้องมีค าตอบให้เขา
เพราะคนมีความอดทนจ ากัด ถ้าหากว่าเราไม่มีขอบเขตความรับผิดชอบตรงนี้ทุกเรื่อง
ก็มายิ่งเพ่ิมยิ่งทวีคูณ ผมฝากว่าบางเรื่องอะไรที่เป็นความเคยชินที่เคยมีเคยได้ถ้าหาก 
ว่าอึดอัดอย่างไรก็น าเสนอเราจะได้หาวิธีร่วมกันด้วยกับการปันตรงนั้นตรงนี้มาใส่ 
เพราะอย่าลืมว่าคนพอไดต้ั้งหลักแล้วไม่ถอยง่ายๆหรอก จนกระทั่งสุดท้ายประเด็นของ
สุเหร่าแดง เขาก็จี้ไปทุกวันพอเจาะวันนี้ก็เอาเครื่องจักรไปลงเมื่อวาน ต้องถ่ายรูปไลน์
ไปให้นายอ าเภอถึงผู้ว่าก็คือจบ ถามว่าบางทีถ้าหากว่าเป็นงานเล็กๆก็ได้ แต่ถ้าเป็นงาน
ใหญ่ๆ เงินเราก็ไม่มีแผนเราก็ไม่มี ก็ถูกรองรับอารมณ์ของภาคประชาชนตลอดไป  
ฝากว่าวันนี้เราท าตามระเบียบตามกฎหมายก็จริง อันที่ถูกยืนยันแล้วชัดเจนก็คือถ้า
ไม่ใช่สาธารณะก็ไม่ให้ก็จบอันนี้ไม่เถียง แต่ถ้ายังเป็นสาธารณะก็ต้องหาวิธีหรือว่าดูเม็ด
เงินงบประมาณท่ีท าได้  ผมจึงได้ก าชับทุกครั้งในการประชุมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องของค าร้องทุกฉบับต้องมีค าตอบ ได้หรือไม่ได้ต้องมีค าตอบอย่าไปแช่เพราะถ้า
หากว่าเราแช่มันก็จะเกิดการทับถม ของเก่ายังไม่ได้มาของใหม่จะไป เช่น ในเรื่องของ
การบริการอาจจะโดยตรงถึงผมก็ได้ซึ่งเป็นการขอใช้รถน้ า ตัดหญ้า หรือแม้แต่รถ 
Embulance แต่ต้องดูสภาวะและเหตุที่จ าเป็น ท่านต้องมาเขียนค าร้อง โทรมาไปได้
แต่ต้องมาเขียนค าร้องย้อนหลัง เพราะเราต้องการหลักฐานเหตุผล เช่น เอารถน้ าไปฉีด
ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช้น้ ามัน ส่วนงานที่ก ากับดูแลรถน้ าคือ ฝ่ายป้องกันฯ ส านักงานปลัด
เบิกจ่ายน้ ามันไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหน ต้องมีค าร้องตรงนี้ ตัดหญ้ากม็าเขียน เราก็จะไปตาม
สภาวะที่เราไปท าได้เร่งด่วนมากน้อย อย่าคิดว่าหลวงมาต้องได้เลย บางทีไม่ใช่บางที
เราอาจจะผลัดวันนี้ไม่ว่างอาจเป็นพรุ่งนี้หรือวันต่อไป เพราะมันเต็มจริงๆ เด็กเรามี   
7-8 คน ลงน้ าบ้าง ขึ้นบกบ้าง ปืนต้นไม้บ้าง เมื่อวานมีคนโทรมาหาผมว่าขอเด็ก อบต. 
ไปช่วยเอาแมวที่กระโดดข้ามไปบ้านอีกบ้านหนึ่ง 3 วันไม่กลับมา ถามว่าอนุญาตหรือ
ยังบอกว่าบ้านนั้นไม่อยู่เค้าอยู่ราชบุรีโทรไม่ติด ผมบอกอย่าเข้าไปนะเพราะบ้านที่ไม่ได้
รับอนุญาตจะโดนข้อหาบุกรุก ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าออกมาหรือยัง หมู่บ้านซื่อตรง 

  เรื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน Embulance ขอให้เป็นเหตุเฉพาะที่เรายืนยันว่าเรา
จะอยู่ต่อ แต่ด้วยกับกรณ ีเช่นที่ไม่ได้ รับ-ส่งไม่ได้  คนป่วยที่ติดเตียงแต่นั่งได้ยืนได้เดิน
ไดอั้นนี้เราก็ไม่รับท่านไปเอง แต่ถ้าติดเตียงขยับไม่ได้หรือว่าเกิดการข้อเข่าพลิกแพลง 
ส่งได้พาไปส่งให้ แล้วก็คนที่น าออกไปนอกสถานที่เราให้แต่เงื่อนไขมี 1. ต้องเสียค่า 
บริการให้กับทาง อบต. ครั้งละ 1,000 บาท  ค่าเชื้อเพลิงและค่าดูแลในเรื่องของ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับตัวรถทั้งหมด เช่น ไปเกิดอะไรๆ คนที่ขอต้องรับผิดชอบ
หมายถึงไปนอกเขตจังหวัดท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่ก็มีบางกรณีผมจะอนุญาต 
ในส่วนที่ใกล้ๆเคียง ปริมณฑลอาจจะมีการยกเว้นในเรื่องของระเบียบตัวนี้ ก็ต้องดูไป
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ตามระเบียบ เราก็พยายามที่จะดันไม่ใช่ว่าเราไม่ท าอะไรให้เลย สุดท้ายเราก็โดนด่า
อย่างเดียว แต่ถ้าคนตายผมมีรถส ารองให้ เช่น ตายที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลบาง  
บัวทอง 800 บาท  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 900 บาท ตั้งราคาไว้เลย แต่รถเรา
ไม่ได้  ฝากท าความเข้าใจเพราะเดิมทีแต่ก่อนได้ทุกเรื่องแต่ตอนนี้มีกฎระเบียบมา
ปัญหาก็เกิด ถ้าตายก็โทรมาจะให้รถไปรับตอนนี้มีอยู่ 2,3 คัน แจ้งให้รู้เรื่องไม่ใช่ทุกที
ก็โทรมามันไม่ได้เขาไม่ให้ อ้างว่าคนไปใช้เขาก็รายงานให้นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการสั่ง
ปลดคนสั่งใช้อีก ไม่รู้เขาใช้อะไรคิดนะ สุดท้ายหวังนะว่าบางเรื่องที่อาจจะเป็นการน า 
เสนอทีต่รงเกินไป เพ่ือเราจะได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพราะบางทีสุดท้ายก็
เกิดพวกเราก็รับแพะไปทุกเรื่อง ท าไมโทรไม่ติด ท าไมไม่ได้ บางเรื่องเราก็ต้องขอความ
ชัดเจนตรงนี้เพ่ือเราจะได้ด าเนินการให้อยู่ร่วมกันให้มีความสุข ทุกคนเหมือนกันหมด  
ผมเคยให้สัญญาว่าเราจะพัฒนาทุกที่ เราจะพัฒนาไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
อาจจะไม่ได้หมดทั้งหมดแต่ก็ให้ในแต่ละหมู่แต่ละชุมชนที่พอทัดเทียมกันในเรื่องของ
งบประมาณ ซึ่งเราก็ได้ท ามาแล้วปีผ่านๆมาและตลอดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
ปรึกษาหารือคุยกันก็เป็นอีกช่องทางที่จะเปิดความรู้สึกตรงๆ เพ่ือให้เราได้ท างาน
ร่วมกันได้แบบมีความสุข 

ปลัด อบต.ละหาร ขออนุญาตชี้แจงกรณีประเด็นเมื่อสักครู่นี้ อาจจะเป็นการสื่อความหมายที่ไม่เข้าใจกัน
ในเรื่องของการซ่อมแซมถนน ตอนแรกทางช่างเสนอมา ประเด็นที่ 1 ผมให้ตรวจสอบ
ก่อนว่าเป็นทางสาธารณะจริงหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานอะไรยืนยันว่าเป็นทาง
สาธารณะ เพราะเดี๋ยวนี้หน่วยงานตรวจสอบเขาขอดูหมด ประเด็นที่ 2 เขาคิดมาขอ
ซื้อหินคลุก 1,100 คิว ผมถามว่าซื้อหินคลุก 1,100 คิวแล้วจะเอาไปกองไว้ที่ไหน 
ฉะนั้นถ้าคิดจะซ่อมซอยไหนจะใช้กี่คิวให้ซื้อเฉพาะซอยนั้น  สมมุติ ซอย ก.ต้องใช้หิน
คลุก 30 คิว ก็ซื้อ 30 คิว เอามาเท ไม่มีผู้รับเหมาเดี๋ยวเอาคนงานของอบต.ไปเกลี่ย 
ซ่อมเฉพาะจุด คิดมาว่าซอยนี้กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร ลงหินคลุกเต็มหนา 10 
ซม. ผมบอกอันนี้ไม่ใช่ซ่อมเป็นการสร้างถนนขึ้นมาใหม่ มันผิดชัดๆ เพราะการที่จะ
สร้างข้ึนมาใหม่นั้นกระบวนการต้องเข้าสู่แผนและเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ เป็นการ
กระท าที่ผิดระเบียบชัดเจน ถ้าถูกตรวจสอบสมมุติว่าใช้เงินไป 4 แสนบาท ถูกเรียกเงิน
ทั้ง 4 แสนบาทและโทษทางวินัยตามมา ตรงนี้ก็ต้องท าความเข้าใจท่าน   

  ประเด็นต่อมาที่ท่านนายกได้เรียนตอนต้นว่า ตอนนี้อะไรที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานจะต้องมีวิศวกรรับรอง ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากแล้ววิศวกรต้องระบุด้วยว่าเป็น
วิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร แน่นอนครับ อบต. เทศบาล น้อยแห่งที่จะมี 
เพราะคนที่เขามีใบอนุญาตขนาดนี้เขาไม่อยู่หรอกครับอบต. เขาไปอยู่เอกชนเขาได้เงิน
เป็นแสน เขาเซ็นรับรองครั้งหนึ่งเขาได้เป็นแสน  ณ วันนี้จะต้องให้เขาเซ็นรับรองแบบ 
ผมถามว่าสมมุติจะไปให้เค้าแค่ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท ไม่มีใครเขาเซ็น
หรอกครับ อย่างน้อย 3% ของค่าโครงการนั้น สมมุติโครงการนั้น 1,500,000 บาท 
3%ของ 1,500,000 บาท แต่ตอนนี้ระเบียบที่กระทรวงการคลังออกมา กรมบัญชี 
กลางออกมา 4.5% สูงสุด ซึ่งขณะนี้ท้องถิ่นก็ทักท้วงกันไป เห็นบอกว่าจะแก้ระเบียบ
ลดลงมา แต่ผมมองว่าอย่างไรก็แล้วแต่ แม้แต่ทุกวันนี้ให้วิศวกรเซ็นรับรองงาน
ทั้งหลาย อย่างต่ า 3%ของราคางาน เช่นถ้าท่านไปขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   
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อาคารพาณิชย์ หรือบ้านคอนกรีต 2 ชั้น ที่จะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง เขาคิดกันต่อ
ตารางเมตร อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นประเด็นปัญหาหลักเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่า
จะท าถนนลูกรังบดอัดแน่นหรือหินคลุกบดอัดแน่น มันก็คือการก่อสร้างถนนโครงสร้าง
พ้ืนฐานต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ คิดระเบียบออกมาได้อย่างไร แต่ก่อน อบต.มีมา 
20 กว่าปีก็เป็นช่างระดับ ปวช. ปวส. ท ากันมาแล้วก็ท ากันมาได้ สร้างสะพาน สร้าง
ตึก มา ณ วันนี้บอกไม่ได้แล้ว ต้องมีวิศวกรแล้วต้องระดับสามัญด้วย แค่ภาคีอย่างช่าง
เรา นายสมเกียรติ เพ็ชรทอง มีใบอนุญาตนะแต่เป็นแค่ระดับภาคีเซ็นไม่ได้ เมื่อไม่นาน
มานี้ อบต.ปุโละปุโย ที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หารือมาเพราะว่าเขาก็พลาดใน
เรื่องนี้ไปคือไปท าแล้ว ท าถนนหินคลุกบดอัดแน่นกับถนนคอนกรีต เขากข็อยกเว้น
ระเบียบมาเพราะระเบียบนี้เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเป็นคน
คุมระเบียบ ณ วันนี้กระทรวงมหาดไทยไม่ได้คุมระเบียบแล้ว ขอยกเว้นระเบียบมาก็ใช้
เวลาอยู่ประมาณ 5 เดือน กว่ากรมบัญชีกลางจะตอบไป ค าตอบที่ได้จะบอกว่าโยน
ความรับผิดชอบก็ใช่ คือตอบว่าเป็นการด าเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตาม
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ร.บ.สถาปนิก ซึ่งไม่เรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง 
ผมถามว่าคุณตอบมาอย่างนี้แล้วองค์กรท้องถิ่นจะท าอย่างไร เขาจะท าอย่างไรต่อไป  
ณ วันนี้ก็ให้ทางกองช่างหาดูเงินว่ามีเงินอะไรที่โอนได้ที่จะมาตั้งเป็นค่าจ้างวิศวกรไว้
ก่อน ซึ่งโอนมาตั้งไว้แล้วประมาณ 2 แสน ก าลังให้ทางผู้อ านวยการกองคลังไปหาวิธีว่า
แล้วกระบวนการในการจ้างวิศวกรจ้างอย่างไร  สมมุติอย่างช่างสมเกียรติ มีใบอนุญาต
สามัญวิศวกร เราเรียกมาเซ็นจ่ายค่าจ้างให้เลยได้หรือไม่ ก็คงไม่ได้ วิธีการกระบวนการ
จะต้องอย่างไร จะต้องแจ้งขอไปที่สภาวิศวกรรมก่อนหรือไม่ ก็ยังเป็นปัญหากับหน่วย 
งานผู้ปฏิบัติ เพราะแน่นอนครับอยู่ๆจะให้เขามาเซ็นฟรี โดยเฉพาะบุคคลภายนอกใคร
เขาก็ไม่เซ็นหรอกครับ เพราะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเขาอาจถูกถอนใบอนุญาต 
และอาจโดนคดีอาญาด้วย  ฉะนั้นเป็นปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งกรมบัญชีกลางก็ไม่ตอบ
ตรงนี้ก็โยนกลับไปบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ก็เป็นปัญหาของท้องถิ่นอาจจะต้อง
ก าปั้นทุบดินกันล่ะครับ  ณ วันนี้ก็หาวิธีกัน อย่างหมู่ 4 ถนนลาดยางเสร็จไปแล้วหา
วิศวกรเซ็น เราก็ต้องบังคับทางบริษัทผู้รับเหมาหาวิศวกรเซ็นเองแล้วก็จ่ายเงิน เขาก็ 

 เถียงมาว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา ท าไมเขาต้องไปรับผิดชอบต้องไปจ่ายตรงนี้ด้วย ผล
สุดท้ายก็พยายามคุยถ้าไม่อย่างนั้นก็เบิกเงินไม่ได้ เขาจึงจ าใจไปหาวิศวกรเซ็นแล้วก็
จ่ายไปเอง ก็ไม่ได้ถามเขาว่าจ่ายไปเท่าไหร่ ก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้  โดยเฉพาะ
ในระดับองค์กรท้องถิ่นทั้งหลาย อบต.ทั้งหลาย แม้แต่เทศบาลถ้าไม่ใช่เทศบาลใหญ่ๆ 
อย่างเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ไม่มีหรอกครับวิศวกรระดับสามัญวิศวกร จึงเป็น
ประเด็นปัญหาเรียนให้ท่านทราบแต่ว่าในกระบวนการวิธีการก็ต้องหาวิธีการในการที่
จะแก้ปัญหาให้ อย่างตอนนี้หลายโครงการเราประกาศไปแล้วไม่มีผู้มาซื้อเอกสาร ไม่มี
ผู้ยื่น เช่น ซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ 9 ประกาศมา 2 ครั้งแล้วไม่มีผู้ยื่น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 
แล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้มายื่นมาซื้อหรือไม่ และในอีกหลายโครงการ เพราะในส่วนของ
ข้อจ ากัดในประเด็นเรื่องพ้ืนที่ก็ดี ในเรื่องของข้อระเบียบต่างๆ มันก็ท าให้เป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติอยู่ขณะนี้กับองค์กรท้องถิ่น จึงเรียนให้ท่านทราบ 

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๑ 

  ขออนุญาตที่ประชุมแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง MOU ขยายระบบประปา ซึ่ง
เป็นการท าความตกลงร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง การประปานครหลวง อบจ.นนทบุรี 
และ อบต. ละหาร โดยทาง อบต.จ่าย 25%  ในส่วนของปีงบประมาณ 2562 ทาง
อบต. ได้เสนอเส้นทางไปให้การประปาพิจารณาและตรวจสอบ จ านวน 14 เส้นทาง
ด้วยกันที่จะขยายระบบประปา ก็จะมีซอยซาเฮาะ ซอยสะมันยี ซอยมิตรภาพ หมู่ 4  
ซอยข้างถนนรถไฟ หมู่ 1 หมู่ 5  ซอยข้างถนนรถไฟริมคลองลากค้อน หมู่ 5  บางจุด
ที่เราเช็คแล้วแนวเขตยังไม่ชัดเจน เช่นซอยสะมันยี ว่าแนวเขตแค่ไหนอย่างไร  ซอย
หมอหวัง หมู่ 7 ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ 7  ซอยเจ๊ะไบ๊ เลียบคลองล ารีหลัง
บริษัท SB หมู่ 8  ซอยขาวสง่า หมู่ 8  ซอยบ้านเทิดไท้ หมู่ 8  ซอยจิตรัตนาซอย 2  
ซอยสุดใจ หมู่ 9 ที่เราไดป้ระสานแจ้งไปที่การประปานครหลวง ซึ่งการประปาก็จะ
ส ารวจอีกครั้งหนึ่งว่าความเหมาะสมในการที่จะวางท่อ เพราะว่าเขาจะคิดว่าสมมุติ
ลงทุนวางท่อเส้นนั้นไปแล้ว 2 ล้านบาท มีผู้ใช้น้ าสักก่ีรายคุ้มทุนหรือไม่ เขาคิดตรงนี้
ด้วย เพราะว่าเขาจ่าย 50% เขาก็จะดูความคุ้มทุนตรงนี้ด้วยเหมือนกัน  ใน 14 
เส้นทางนีเ้ราได้ประสานแจ้งไปที่การประปานครหลวง และ อบจ.นนทบุรีแล้ว เรียนให้
ท่านทราบ 

  อีกเรื่องเป็นนโยบายที่จังหวัดเร่งรัด ของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล คือ
เรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเราได้มีการก่อตัวแล้ว แต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถ
ตั้งกองทุนข้ึนมาได้ คือ หลักตั้งกองทุนขึ้นมาได้มีสมาชิกกองทุนและส่งเงินสมทบ    
เมื่อครบก าหนดแล้วก็จะมีเงินของท้องถิ่นเองสมทบเข้าไปอีกส่วนหนึ่ง และจากส่วน 
กลางผ่านทาง พมจ.สมทบเข้ามาอีก ซึ่งขณะนี้เรายังไม่สามารถหาสมาชิกที่จะตั้งได้ 
ขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด าเนินการในส่วนตรงนี้ ซึ่งทางส่วนกลาง 
กระทรวงมหาดไทยและทางรัฐบาลก็เร่งรัดมา เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

  ในส่วนของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้ผ่านที่
ประชุมของคณะกรรมการพัฒนา อบต. มาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีโครงการทั้งหมดที่บรรจุ
อยู่ในแผนการด าเนินงาน 126 โครงการ ในจ านวนเงินงบประมาณรวมแล้ว 124 
ล้านกว่าบาท และในส่วนที่เป็นงบของหน่วยงานอ่ืน คือ อบจ.ที่จะเข้ามาด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ของ อบจ. คือการก่อสร้างถนนหมู่ 7 ตอนปลายเชื่อมต่อเข้าไปราษฎรนิยม 
ตรงนั้นเป็นงบของ อบจ. และถนนเส้นคันคลองแอนก็เป็นงบของ อบจ. ซึ่งเขาตั้งงบอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 แล้ว เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมาทวงที่อบต.นะครับ 
เรียนให้ทราบว่าเป็นถนนเส้นนี้เป็นของ อบจ. แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเสียบ้างเราไป
ซ่อมให้เล็กๆน้อยๆ เพื่อบรรเทาไป แต่ปัญหาใหญ่ขณะนี้คือปัญหาเรื่องขยะที่มาทิ้งอยู่ 
ซึ่งไปขนหลายหนแล้วก็ยังมีแอบมาทิ้งอยู่อีก ฝากเรียนไปด้วยนะครับ เพราะว่าร้องขอ
มาตลอดเราก็บอกแล้วว่าตรงนั้นเป็น อบจ. ซึ่งขณะนี้ อบจ.เขาบรรจุอยู่ในงบประมาณ
ปี 2562 ปลายหมู่ 7 เชื่อมต่อราษฎร์นิยม หมู่ 5 และคันคลองแอน หมู่ 3  โดยการ
ประสานงานทั้งก าลังภายนอกก าลังภายในกดดันไปที่ อบจ.   เขาบรรจุเข้างบประมาณ
แล้ว ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ให้ไปทวงที่ อบจ.นะครับไม่ต้องมาทวงที่อบต.แล้ว 2 เส้นนี้  

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๒ 

  อีกเรื่องเรียนให้ท่านทราบในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่ง กกต.ได้ก าหนดมา 3 รูปแบบ ในการแบ่งเขตของ จ.นนทบุรี แบ่งออกเป็น 
6 เขตเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้กระบวนการของการด าเนินการเลือก สว. ก็จะด าเนินการ
ก่อนในการเลือก สว. ซึ่งจะต้องด าเนินการภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะไม่เกี่ยวกับ
ประชาชนโดยตรง เพราะการเลือก สว. จะเลือกกันเองในกลุ่มท่านั้นเอง ส่วนการ
เลือกตั้ง สส. ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบมาไว้ 3 รูปแบบ แล้วแต่จะก าหนดรูปแบบใดมานั้น
จะเรียนให้ทราบก็คือว่าทั้ง 3 แบบที่ กกต.ก าหนดมาให้เลือกนั้น ในพ้ืนที่ของต าบล  
ละหาร ต าบลล าโพ และต าบลบางบัวทอง จะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 6 ซึ่งก็รวมอ าเภอ
ไทรน้อยทั้งอ าเภอ ไม่ว่าจะใช้รูปแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นเขตเลือกตั้งที่ 6 ในส่วนของ
ท้องถิ่นเองคาดว่าในส่วนของ พ.ร.บ.ในเรื่องการเลือกตั้งของท้องถิ่นรวมทั้งการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม 6 ฉบับ ก็คาดว่าจะเข้าสู่ทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
ภายในเดือนนี้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการในส่วนของกฤษฎีกาได้มีการตรวจแก้ไขร่างแล้ว 
ก็เสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งจะแล้วเสร็จทันก่อนที่สภาจะหมดวาระ
หรือไม่นั้นก็คงต้องรอดู เพราะ ณ วันนี้หลายฝ่ายก็ยืนยันว่าการเลือกตั้ง สส.จะมีแน่ 
แต่ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2562 จะเกิดข้ึนช่วงไหนก็ต้องรอ
ความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง  

 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 

เรื่องท่ีปลัดชี้แจงไปเมื่อสักครู่ในเรื่องของประปา ก็จะเรียนชี้แจงให้ทราบว่าในซอย
สุดใจ หมู่ที ่9 ประปาลงครบหมดแล้ว อยากจะให้โยกไปที่ซอยนิรันทร์เหลือล้น     
ซ่ึงตรงนั้นมีอยู่ประมาณ 5-6 หลัง เขาก็อยากได้อยู่  

 ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
- ไม่มี -   ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ  นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
      (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
    
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๓ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายมือชื่อ 

 
 

     ลงขื่อ  นายเดชา  มะปูเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ
      (นายเดชา  มะปูเลาะ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
     
     ลงชื่อ   นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
      
     ลงชื่อ  นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัย สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่หนึ่ง  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562   

 

 
ลงชื่อ   นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 

              (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



๒๔ 
 

นายสมหวัง  คนตรง 
รองประธานสภาฯ 

ซอยมิตรภาพ ยังไม่มีซอยเลยครับ แต่ประปาจะไปลงใช้แล้ว 

ปลัด อบต. จริงๆ ประปาต้องท าก่อนเพราะถ้าเราถนนท าเสร็จแล้วประปามาขุดทีหลังแล้วจะมี
ปัญหาเหมือนอย่างแถวริมคลองล ารีทางนู้น อย่างตอนนี้จิตรัตนารอให้ประปามาลง
ก่อน เพราะถ้าเราท าถนนแล้วมาขุดวางท่อประปาทีหลังอีก ถนนจะเสีย แล้วทุกครั้ง
ผู้รับจ้างของการประปาก็จะเห็นอยู่ว่าวางท่อแล้วไม่กลบให้ดีเหมือนเดิมได้ 

 


