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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยท่ีหนึ่ง 
ครั้งที่ 1 /2562 

วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3)  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
 
ผู้มาประชุม  

1 นายสมหวัง     คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายเดชา       มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
3 นายประดิษฐ     เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 2 
4 นายทัศไนย     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 3 
5 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธิ์ 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 นายสมเกียรติ     เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
12 นางสาวปิยวรรณ     ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
13 นายพรศักดิ์       บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
14 นายประเสริฐ     ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
15 นายบุญมี     ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1 นายทองสุข      แสงจันทร์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายประเสริฐ    บินมูซา  สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
3 นายมูฮ าหมัด    เชื้อผู้ดี  สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 7 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมศักดิ์       อยู่เจริญ นายก อบต.ละหาร 
2 นายสุชาติ    เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางสาวสไบพร    ยีดิน หัวหน้าส านักปลัด 
4 นางสาวศิรกาญจน์   บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
5 นายเกรียงไกร    เหลือน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นายวรเชฏฐ        คล้ายมณี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7 นางจุรี      ค าเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
8 นางสุภาพร    นิมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9 นางสาวกัณฐ์ณณฐั    แดงเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
10 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา   ศุภโยคพาณิชย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นิษาชล   สุขรุ่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12 นางรพีพรรณ    ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13 น.ส.สุพันธนีย์    สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  

ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
1 นายสมศักดิ์        เทศเซ็น ที่ปรึกษานายกฯ ด้านการศึกษาฯ 
2 นายสุรัช            มะปูเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
3 นายอนุศักดิ์        ซาเฮาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
4 นายวิเชฐ           เกิดน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
5 นายอนิรุจ         ปูเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

เริ่มประชุมเวลา  09.40  น. 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ท่านนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลละหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารทุกท่าน           
ขณะนี้ที่ประชุม องค์ประชุมมีท่านสมาชิกนั่งอยู่ในที่ประชุมจ านวน 11 ท่าน ถือว่า   
ครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเปิดการประชุมไดต้ามระเบียบวาระ 

รองประธานสภาฯ วันนี้ท่านประธานสภาติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบหมายให้ผม        
รองประธานสภาด าเนินการประชุม  วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 สมัยที่หนึ่ง ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  ขณะนี้ได้เวลา    
และสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รองประธานสภาฯ 1.1  ประกาศอ าเภอบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  

   ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร รายงานขอเปิดประชุมสภาองค์ 
การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

  นายอ าเภอบางบัวทองพิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55   
แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562     
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน                 
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   ประกาศ ณ วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  
    ว่าที่ ร.ต. อรุณ  รสจันทร์วงษ์     

     ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 
    นายอ าเภอบางบัวทอง 

1.2  แนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่   
1) ว่าที่ ร.ต.หญิง วนิดา  ศุภโยคพาณิชย์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         

ปฏิบัติงานที่กองสวัสดิการสังคม ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
2)  ว่าที่ ร.ต.หญิง นิษาชล  สขุรุ่ง   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่แล้ว) 

รองประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาอบต.ละหารครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีทั้งหมด 15 หน้า                

    หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม 
 หน้าที ่2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นประกาศ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง 

หน้าที่ 3 แนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ และเรียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว           

  หน้าที ่4 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ เป็นเรื่องที่แจ้งให้ท่านทราบหลาย
เรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เรื่องการเกิดปัญหาด้าน     
สาธารณภัย 

หน้าที่ 5 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 รายละเอียดในหน้าที่ 5-7 

หน้าที่ 8 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 รายละเอียดอยู่ในหน้า 8-9 

หน้าที่ 9 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในส่วนของครุภัณฑ์ 
จะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 9-12 

หน้าที ่12 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ประเทศ
ในขณะนั้น รายละเอียดอยู่ในหน้า 13-15  ได้มีการซักถามและข้อเสนอแนะของท่าน
สมาชิกสภา  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม เชิญครับ 
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รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่    
-  ไม่มีสมาชิกแก้ไขเพ่ิมเติม– จึงขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 4 
พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ (ยกมือ 12 ท่าน) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  สมัยท่ีสอง  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

ปลัด อบต.ละหาร  เรื่องแรก จากการที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน   
ท้องถิ่นได้มีการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทบทวนแผนเป็นแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โดยให้ด าเนินการทบทวนแผนเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จากเดิมระยะสี่ปี 2561-2564 เป็นระยะห้าปี 2561-2565 ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2562 แต่เนื่องจากว่าเป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงมาอย่างกระชั้นชิด
เร่งด่วน หลายแห่งไม่สามารถด าเนินการได้  ดังนั้น ทาง อบต.ละหาร จึงได้ขอผ่อนผัน
เวลาในการประกาศใช้แผนไป ซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอ านาจ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือจังหวัดนนทบุรี 
ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.3/11815 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่องผ่อนผันให้ขยาย
เวลาการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โดยให้ผ่อนผันเวลาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนท้องถิ่น ในส่วนของ อบต.ละหาร ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ อันนี้การขยายเวลาการ
ทบทวนแผนซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดผ่อนผันระยะเวลาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 

  เรื่องท่ี 2  เนื่องจากว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
อบต.ละหารได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
2562 และศึกษาดูงาน โดยก าหนดด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 
2562 นี้  กลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นจะประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต.  ภาค
ประชาชน และข้าราชการพนักงานในสังกัด  โดยก าหนดขอให้ท่านตอบรับการเข้ารับ
การอบรมให้ทางส านักงานปลัด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้  โดยก าหนดการเป็นการ
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดลพบุรี  โดยจุดหลักที่เทศบาลต าบลเขาพระงาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่มอญ
พันธ์ภัณฑ์ อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาอบต.ละหารทุก
ท่านเข้าร่วมโครงการในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 และขอความกรุณาตอบรับการ
ฝึกอบรมให้ทางส านักงานปลัดทราบภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

รองประธานสภาฯ เชิญท่านนายก อบต.ละหาร 

นายก อบต.ละหาร เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)      
ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริการกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องและสามารถบูรณาการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีระยะเวลาห้าปีได้ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.
2561-2565  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงน า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งได้ผ่านการประชาคม ผ่านคณะ 
กรรมการสนับสนุน ผ่านคณะกรรมการพัฒนา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมี 6 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอย ู ่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งรายละเอียด
อยู่ในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่แจกให้ท่านแล้ว รายละเอียด
แต่ละโครงการจะน าเสนอเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาสี่ปี เป็นแผนห้าปี และรวบรวมจัดให้
อยู่ในปีงบประมาณแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ซึ่งรายละเอียดให้ทางเลขานุการ
สภาฯ น าเสนอเพ่ิมเติม   

ปลัด อบต.ละหาร ในส่วนของการทบทวนแผนพัฒนาเป็นไปตามการสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ได้   
สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทบทวนจากเดิมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มขยายเวลาเป็นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการทบทวน
เพ่ิมเติมเป็นระยะเวลาห้าปี เนื่องจากว่าในขณะนี้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ซึ่งมีระยะเวลาแผนห้าปี และประกอบกับในส่วนของจังหวัดก็ต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นแผนระยะเวลาห้าปีเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้แผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
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 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงให้องค์กรท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจาก   
เดิมสี่ปี ให้เป็นระยะเวลาห้าปี โดยมีในส่วนสาระส าคัญของแผนที่มีการเปลี่ยนแปลง    
คือในเรื่องของการจัดท าแผนจะต้องเริ่มมาจากการประชุมประชาคม แต่ว่าในการ
ด าเนินการครั้งนี้นั้น ให้จัดประชุมประชาคมในระดับต าบลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อให้
ที่ประชุมประชาคมระดับต าบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ได้ร่วมกันจัดท าร่างของแผนขึ้นมา  ในส่วนของแผนงาน/โครงการ ที่จะบรรจุเข้ามาใน
แผนนี้ให้บรรจุแผนงาน/โครงการ ที่เป็นโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ  โครงการที่เป็นประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่อยู่ใน
หมวดของเฉพาะกิจกรรมสาธารณะเท่านั้น ถ้าเป็นในส่วนของที่เป็นรายจ่ายประจ าไม่
ต้องน ามาบรรจุในแผน รวมทั้งในส่วนของรายการครุภัณฑ์ ถ้าเป็นรายการครุภัณฑ์ที่มิได้
อยู่ในโครงการพัฒนาก็ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผน แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการ
พัฒนา เช่น ก่อสร้างสนามกีฬา ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จะต้องมีแป้นบาสนั้นเป็น
ครุภัณฑ์ต้องบรรจุอยู่ในแผนด้วย แต่ถ้าเป็นการซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งที่ส านักงานนี้   
ไม่ต้องน าบรรจุอยู่ในแผน เพราะถือว่าใช้งานกิจการประจ า ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอน
กระบวนการในการจัดท าแผนให้กระชับขึ้น เฉพาะในส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่เก่ียวกับ
โครงการพัฒนาเทา่นั้น ในกระบวนการนั้นในส่วนของอบต.ได้มีการประชุมประชาคม
ระดับต าบลไป ซึ่งที่ประชุมประชาคมระดับต าบลก็ได้มีการเสนอทบทวนแผน ทบทวน
จากแผนที่มีอยู่แล้วเดิมจากปี 2561-2564 น ามาทบทวนใหม่หรือว่ามาเพ่ิมเติม หรือ
บางหมู่ก็มีการเสนอโครงการทีเ่พ่ิมเติมเข้ามาในแผนในปี 2565 และปี 2564 ซึ่งจาก
การประชุมประชาคมเมื่อวันนั้นก็มีโครงการที่เสนอเข้ามา ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบ
หลักๆ คือโครงการจากที่ได้มีการจัดอันดับความส าคัญกันแล้ว  

  หมู่ที่ 1  มี 3 โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบอลข้างอิสลามสัมพันธ์ 
สาขา 1 , ท่อระบายน้ าถนนซอยอิหม่ามซาฟาอี , ถนนลาดยางริมคลองล ารีขนาน    
แนวเขื่อน 

  หมู่ที่ 2  มีโครงการติดตั้งป้ายทางเข้ามัสยิดน๊ะฎอตุ้ลอิสลาห์  ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดโครงการของหมู่บ้านภัทรวรรณ หมู่บ้านพารวย หมู่บ้านบัวทองธานีปาร์ค 5 หมู่บ้าน
บัวทองธานีปาร์ค 3 หมู่บ้านลภาวรรณ 8 

  หมู่ที่ 3  มีโครงการของหมู่บ้านลภาวัล 12 และในส่วนของชุมชนเดิมจะมี
ก่อสร้างประตูน้ าบ้านเกาะลอย ก่อสร้างสะพานข้ามคลองล าโพเชื่อมระหว่างหมู่ 3     
กับหมู่ 4  

  หมู่ที่ 4  มีสะพานข้ามคลองล าโพ เชื่อมหมู่ 3 หมู่ 4 ขยายขนาดของท่อ
ประปา จาก 4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว ตลอดแนวถนนเกาะดอน เสริมเขื่อนเพ่ือตั้งที่สูบน้ า
บริเวณสะพานเกาะดอน  ก่อสร้างเข่ือนริมคลองลากค้อนต่อจากเดิม 

  หมู่ที่ 5  มีโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองลากค้อน หมู่ 5 ลอกท่อระบาย
น้ าหมู่บ้านพิชามญ  ติดตั้งเสียงตามสาย 

  หมู่ที่ 6  มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และป้ายบอกทาง 
   

ปลัด อบต.ละหาร 
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หมู่ที่ 7  มีโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลากค้อนเล็ก ตั้งแต่หลังมัสยิด       
อิสลามียะห์  ป้ายบอกทางพร้อมเหล็กกั้นตกบริเวณทางแยกถนนหลังสุเหร่าแดง    
ติดตั้งไฟหลังอนามัยสุเหร่าแดง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางแยก ติดตั้งกล้องวงจรปิด     
และจะเป็นในส่วนของลอกท่อระบายน้ า 

  หมู่ที่ 8  มีโครงการเทพ้ืน คสล.หน้ามัสยิด ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 
เมตร ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาหน้าสุเหร่าเขียวต่อจากเดิม ป้ายบอกทาง ก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองล ารี เครื่องออกก าลังกาย ปรับปรุงหอกระจายข่าว 

  หมู่ที่ 9  มีโครงการติดตั้งไฟสาธารณะถนน/ซอย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม
ท่อระบายน้ า ซอยมะหะหมัด ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมโครงหลังคา ติดตั้งเสียงไร้สาย 
หมู่บ้านซื่อตรง เฟส 1-6 ก่อสร้างศาลาประชาคม เฟส 2 หมู่บ้านซื่อตรง  ปรับปรุงถนน
หมู่บ้านนครทองปาร์ควิว สายเมนและซอย พร้อมท่อระบายน้ า  โครงการท่อลอดข้าง
หมู่บ้านหงส์ประยูร  ติดตั้งป้ายบอกทาง  โครงการสนับสนุนเงินกองทุนกลุ่มอาชีพ    
และมีการเสนอโครงการในส่วนของท าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเรื่องของ
การก่อสร้างอาคาร รพ.สต. และขอซื้อรถส าหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมประชาชน ปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ 

  นอกนั้นก็จะเป็นโครงการที่ทางอบต.เป็นผู้เสนอและด าเนินการ  อันนี้จากการ
ประชุมประชาคมโดยสรุป ซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาที่มีการทบทวน เพราะฉะนั้นในที่
ประชุมประชาคมก็ได้มีมติเห็นชอบในส่วนของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอบต.ละหาร ซึ่งก็ยังคงไว้ใน 6 ยุทธศาสตร์เหมือนเดิม แต่ว่าเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี     
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาเดิม จากเดิม 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านวางแผนส่งเสริมการลงทุน  ด้านเกษตร อุตสาหกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในเนื้อหาจริงๆแล้วยังคงใน
ความหมายเดิม คือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  คือในเนื้อหาสาระยังคงเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้อยค าไปบ้าง ในส่วนของ

แผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรท้องถิ่นในเขตจังหวัดของแผนพัฒนาจังหวัด จากยุทธ 
ศาสตร์และจากท่ีมีการประชุมประชาคมไปแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาของอบต.ละหาร ก็ได้มีการรวบรวมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

ปลัด อบต.ละหาร 



๘ 

พ.ศ.2561-2565 ขึ้นมา และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา อบต.  
ละหารแล้ว ตามเค้าโครงของแผนที่ก าหนดไว้คือ  

ในส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ในส่วนของตรงนี้สิ่งที่จะน าเรียนให้
ท่านทราบคือ ในประเด็นในเรื่องของที่มีความส าคัญ ในส่วนของอบต.ละหาร ปัจจุบันนี้
เราแบ่งตามสภาพพ้ืนที ่มีอยู่ 9 หมู่ จากจ านวนประชากรล่าสุด 23,477 คน จ านวน
ประชากรที่มีอยู่มากคือ หมู่ 9 หมู่ 2 หมู่ 5 หมู่ 7 มากข้ึนกว่าเดิมเนื่องจากว่าเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะหมู่ 9 หมู่บ้านซื่อตรง เฟส 5 เฟส 6 ขยาย
ต่อไปเรื่อย จากจ านวนประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนนี้ จ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่
ในพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง คือในส่วนของบุคคลที่อยู่ในวัยผู้สูงอาย ุในวัยเกษียณ มีจ านวนมากขึ้น 
จากสถิติจ านวนประชากรที่มีอยู่นั้น ประชากรในช่วงอายุวัยที่มีอยู่จ านวนมาก คือในช่วง
อายุไม่เกิน 50 ปี ช่วงระหว่าง 25-59 ปี เป็นประชากรในวัยแรงงาน  ถัดลงไปคือใน 
ช่วงของประชากรผู้สูงอายุคืออายุที่เกิน 60 ปีขึ้นไป มีอยู่จ านวนมากที่ข้ึนทะเบียนไว้กับ 
อบต.ขณะนี้ประมาณ 2,500 คน   

จากจ านวนประชากรตรงนี้ท าให้เรามีปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อม ที่เป็น
ปัญหากับอบต. คือ ในเรื่องสุขภาพอนามัย โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ที่เกิดข้ึนมากใน
ส่วนของโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่ไม่ติดต่อที่เป็นกันมากแตเ่รื้อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ อันนี้จะมีจ านวนผู้ป่วยที่มีจ านวนมาก แต่ว่าใน
เรื่องของการให้การดูแลสุขภาพนั้น เรามี อสม.อยู่ ซึ่งปัจจุบันที่เหลืออยู่น้อยแล้ว กับ  
เรามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลอยู่ 2 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 2 แห่งนี้ จ านวนบุคลากรก็มีไม่เพียงพอ ชื่อว่าโรงพยาบาลแต่ไม่มีแพทย์
ประจ า มีแต่พยาบาลวิชาชีพซึ่งปัจจุบันนี้มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ 2 ท่าน แห่งละ 1 ท่าน  
และนอกจากนั้นก็จะเป็นในระดับของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่แต่ก็ไม่เพียงพอ 
โดยเฉลี่ยแล้ว 1 คน จะต้องรับผิดชอบต่อประชากรโดยเฉลี่ย 8,000 คน ถือว่าเป็น
ภาระท่ีหนักเกินกว่าความสามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึง  และอีกปัญหาหนึ่งของพ้ืนที่ของ
อบต.ละหาร คือปัญหาในเรื่องของขยะ ปัญหาในเรื่องของน้ าเสีย ซึ่งเกิดจากชุมชนซึ่ง
เป็นหมู่บ้านเดิม ซึ่งไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน ไม่มีถังดักไขมันในครัวเรือน    
โดยธรรมชาติก็จะปล่อยน้ าเสียทั้งหลาย น้ าที่ใช้อาบ ใช้ซักเสื้อผ้า ก็จะปล่อยลงไปใน
คลองเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่ชุมชนเดิมก็คือจะอยู่ในแนวริมคลอง แล้วบ้านไม่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ไม่มีถังดักไขมัน กับหมู่บ้านจัดสรรโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นหมู่บ้าน
เก่าซ่ึงมีมาก่อนที่จะมี พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ก็ไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ในบางหมู่บ้านมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม แต่ ณ วันนี้ระบบไม่เดิน เสีย และไม่มีการซ่อมแซม เพราะว่า  
ในหลายหมู่บ้านไม่มีคนที่จะดูแลด าเนินการในเรื่องนี้ ก็ท าให้เป็นปัญหาโดยภาพรวม 
ปัญหาในเรื่องของขยะเนื่องจากว่าเรามีหมู่บ้านจัดสรรจ านวนเยอะ และเรามีสถาน 
ประกอบการอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และผู้ประกอบการทั้งหลาย ร้านค้า ร้านอาหาร จะเห็นว่าตอนนี้มีอยู่
จ านวนมากตามริมทาง โดยเฉพาะตลาดนัดซึ่งไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีระบบรวบ 
รวมก าจัดขยะ ตรงนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับหมู่บ้าน กับชุมชน ในภาพรวมของ อบต. 
ละหาร 

ปลัด อบต.ละหาร 



๙ 

ในส่วนของการด าเนินการยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของชาติ 20 ปี ที่ก าหนดไว้ที่จ ากันได้ง่ายก็คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยอยู่กันอย่างมีความสุข  อันนี้เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ออกมาแล้ว 

และในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ก าหนดให้
จังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในระบบโลจิสติกส์การเชื่อมโยง ในส่วน
ของ อบต.ละหาร ได้น ามาปรับในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาในเรื่องของการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมที่จะให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย  ในเรื่องของการพัฒนาดูแล
ระบบของผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ และการดูแลในระยะยาว ซึ่งได้เรียนให้ทราบตั้งแต่
ต้นแล้วว่าเราก าลังเข้าสู่สังคมการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ 
น้ าเสีย และมลพิษด้านทางอากาศที่จะเกิดขึ้น  ในเรื่องการพัฒนาให้เป็นระบบโลจิสติกส์
จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ของอบต.ละหาร เราสามารถเชื่อมโยงจะขึ้นเหนือ ลงใต้ ตะวันออก 
ตะวันตก ไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง 340 345 เส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งจะเชื่อม 
โยงต่อไปได้หมด ซึ่งในส่วนของตรงนี้เอง อบต.ละหารนั้นจากยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 
6 ยุทธศาสตร์ เรามีวิเคราะห์สภาพของอบต.ละหารแล้วนั้น เรามีในส่วนของจุดอ่อน   
จุดแข็ง ในส่วนของจุดแข็งนั้น อบต.ละหารมีงบประมาณในการพัฒนาอยู่ในจ านวนที่
พอสมควรจากรายได้ที่ผ่านมาประมาณปีละ 200 กว่าล้านบาท  ฉะนั้น จึงท าให้มี
งบประมาณอยู่ในส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้     
เรามีแผนพัฒนาซึ่งมีการทบทวนแผนจากความต้องการ ข้อเสนอของประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมระดับต าบลอย่างต่อเนื่องมาทุกปี  เรามีโครงข่ายในด้านของการคมนาคมที่
สะดวก จึงท าให้มีผู้มาลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร มาลงทุน
ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเป็นสถานที่จุดรวบรวมสินค้าที่เราเห็น
คือ โกดังของท็อป ของเซเว่น ต่างๆ ที่มาตั้งอยู่เพราะว่าการคมนาคมที่สะดวก  แต่เราก็
มีจุดอ่อนอยู่ จุดอ่อนที่ส าคัญคือในส่วนของความต่อเนื่องในเรื่องของชุมชน ในการที่จะ
ให้ความต่อเนื่องในการด าเนินจัดการโครงการในการรวมกลุ่ม ของกลุ่มต่างๆ ไม่สามารถ
รวมกลุ่มกันได้อย่างต่อเนื่อง รวมกลุ่มกันได้แค่ไม่กี่เดือน ระยะไม่เกินปีก็หายไป ทุกวันนี้
มีเงินทุนท่ีจะให้กลุ่มไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตอนนี้เงินทุนสะสมอยู่ในบัญชีธนาคาร 
4 แสนกว่าบาท แต่กลุ่มไม่มีความต่อเนื่องในการประกอบอาชีพ เรามีการส่งเสริมอาชีพ
จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ กันมาทุกปี แต่ว่ากลุ่มไม่มีความต่อเนื่องที่รวมกลุ่มกันให้ได้    
จึงขาดความเข้มแข็งของชุมชน และความร่วมมือของชุมชนในการที่จะร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหา และปัญหาของสังคม ปัญหาของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด ก็เป็นอีกปัญหา
หนึ่งในส่วนของพ้ืนที่ 

ในส่วนของแผนพัฒนาที่ได้มีการทบทวนตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ทัง้ 6 
ยุทธศาสตร์ ขออนุญาตน าเรียน 

 
 

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเรื่องของที่อยู่อาศัย  มีโครงการที่
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 รวมทั้งสิ้น จ านวน 504 โครงการ ในกรอบ
วงเงิน 1,103,181,000 บาท โดยแยกเป็น ในแผนการศึกษา 17 โครงการ  แผนงาน
ด้านสาธารณสุข 6 โครงการ  แผนงานเคหะและชุมชน 481 โครงการ รายละเอียดของ
โครงการต่างๆ จะอยู่ในเอกสารหน้าที่ 77-118 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีโครงการบรรจุอยู่รวมทั้งสิ้น 147 โครงการ ในกรอบวงเงิน 
89,889,000 บาท  โดยอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั่วไป 5 โครงการ  แผนงาน
สาธารณสุข 5 โครงการ  แผนงานเคหะและชุมชน 89 โครงการ  และแผนงาน
การเกษตร 42 โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ 119-140 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีโครงการอยู่
รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ ในกรอบวงเงิน 13,690,000 บาท  โดยอยู่ในแผนงาน
สาธารณสุข 10 โครงการ  แผนงานสาร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22 โครงการ 
แผนงานการเกษตร 43 โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่  141-148 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม มีโครงการที่อยู่
รวมทั้งสิ้น 145 โครงการ ในกรอบวงเงิน 338 ล้านกว่าบาท  โดยอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 16 โครงการ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 51 โครงการ  
แผนงานการศึกษา 86 โครงการ  แผนงานสาธารณสุข 139 โครงการ  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 77 โครงการ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 38 โครงการ  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 42 โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ใน
เอกสารหน้าที่ 149-187 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีทั้งหมด 
77 โครงการ  ในกรอบวงเงิน 47,223,000 บาท โดยอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั่วไป 
35 โครงการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 โครงการ ในแผนงานการศึกษา 
11 โครงการ แผนงานสาธารณสุข 21 โครงการ รายละเอียดจะอยู่ใน 188-197 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทั้งหมด 63 โครงการ  ในกรอบวงเงิน 49,900,000 บาท  โดย
อยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 14 โครงการ  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 โครงการ  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 47 โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ใน
เอกสารหน้าที่ 198-203 

  โดยรวมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 มโีครงการบรรจุอยู่   
ในแผนรวมทั้งสิ้น 1,305 โครงการ  ในกรอบวงเงินรวมโดยประมาณการ 
1,642,726,070 บาท  โดยแยกเป็น 

- ปี 2561   จ านวน  286  โครงการ   
- ปี 2562   จ านวน  269  โครงการ   
- ปี 2563   จ านวน  314  โครงการ   
- ปี 2564   จ านวน  269  โครงการ   
- ปี 2565   จ านวน  167  โครงการ   
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  โครงการที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในหน้าที่ 84 ทีไ่ดแ้จกเอกสารเพ่ิมเติมให้ท่าน 
เนื่องจากว่าการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คือให้ใช้แผนพัฒนาห้าปีในการไปจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ  
การใช้จ่ายจากเงินสะสม โครงการที่จะบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือว่าการใช้จ่ายเงินสะสม สาระส าคัญในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
โครงการจะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี มีโครงการที่แก้ไขเพ่ิมเติมในหน้า 84 คือ   
มีโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยเทพประทานพร หมู่ 5 (เสร็จไปแล้ว)  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยนุ่มกลิ่น หมู่ 5 (เสร็จไปแล้ว) ที่ขอแก้ไข
เพ่ิมเติมคือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยหมู่บ้านจิตรัตนา หมู่ 5, 9    
ขอเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 2562 เป็นปี 2563 ซึ่งโครงการนี้ได้เดินหน้าไปแล้ว   
มีการประชุมของผู้อยู่อาศัย ทั้งเจ้าของที่และผู้อยู่อาศัยของหมู่บ้านจิตรัตนา ได้มีการ
ส ารวจออกแบบโดยทางกองช่างแล้ว ซึ่งเป็นโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสม และจะควบ 
คู่ไปกับการวางท่อเมนประปาของการประปานครหลวงด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทัน 
จึงขอปรับมาอยู่ในแผนปี 2563 ต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่งด้วย  

อีกโครงการที่น าเข้ามาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาในส่วนของโครงการที่เกินความ 
สามารถ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น เป็นโครงการที่เราต้องใส่เข้ามาใน
แผนเพื่อที่จะไปของบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด จากจังหวัด หรือว่าเสนอของบ 
ประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้งบ 
ประมาณในการด าเนินการจ านวนมาก และมีความเกี่ยวเนื่องกับต าบลอื่นด้วย เช่น          
ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง อย่างสะพาน คสล.ข้ามคลอง
ล ารี หมู่ 1 กับหมู่ 13   คสล.ข้ามคลองล ารี หมู่ 8 ละหาร กับหมู่ 12 บางบัวทอง  
โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. พร้อมทางเดินเท้าริมคลอง ไม่ว่าจะเป็นคลองล ารี คลอง
ลากค้อน คลองล าโพ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
กับในส่วนของมีความเกี่ยวเนื่องกับ อบต.อ่ืนด้วย  จึงเสนอโครงการเพื่อที่จะบรรจุไว้ใน
แผนเพื่อของบประมาณไปที่จังหวัด ที่จะไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และไปที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ 204-210 

  ในประเภทต่อมาที่ต้องบรรจุเข้ามาในแผนคือ บัญชีครุภัณฑ์ ขอเปลี่ยนแปลง
เอกสารจากท่าน เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้น ามาแจกให้ท่านเมื่อสักครู่นี้ ต้องขออภัย
ท่านด้วย ในบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมเข้ามาด้วย เนื่องจากว่า
เกิดความสับสน ตอนนี้หลายๆ อบต. หลายเทศบาล เกิดความสับสนว่าเรื่องไหนจะต้อง
อยู่ในแผน เรื่องไหนไม่อยู่ในแผน เพราะว่าเวลาหน่วยตรวจสอบ อย่าง สตง.มาตรวจ     
ก็จะติง ยกตัวอย่าง กฎหมายบอกว่าให้องค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พอองค์กรท้องถิ่นไปท าก็จะถูก สตง.ติงว่า
ท าโดยใช้ระเบียบอะไร เบิกเงินโดยใช้ระเบียบอะไร ก็จะโดนกันอยู่ในเรื่องนี้ และหลาย
เรื่อง ซึ่งก็เป็นหน่วยงานระดับบนด้วย อย่างล่าสุดขณะนี้คณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติออกมาแล้ว ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถูก สตง.เรียกเงินคืนและให้ด าเนินการทางวินัย ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะไปด าเนินการเองหรือสนับสนุนหน่วย 
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งานอ่ืน ซึ่งล่าสุดคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจมาแล้วว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด คือมีหน้าที่ในเรื่องของการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา บ าบัดฟ้ืนฟู แต่ไม่มีหน้าที่ในการปราบปราม หน้าที่ในการปราบปรามเป็น
หน้าที่ของฝ่ายปกครองและต ารวจ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าองค์กรท้องถิ่นจะท าเองหรือ
ไปสนับสนุนก็ไม่ได้ในเรื่องของการปราบปราม อย่างเช่น ทางฝ่ายปกครองจะบอกว่าขอ
สนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น รถยนต์ น้ ามันรถ ไปใช้ในการตรวจหรือว่าตั้งด่านตรวจเพื่อ
การปราบปรามยาเสพติดอะไร อันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีหน้าที่ แต่ในการป้องกัน 
อย่างเช่น การให้ความรู้กับเยาวชนกับกลุ่มเสี่ยง หรือว่าการบ าบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติด
แล้ว อันนี้ท าได้ เช่น อาจจะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงพยาบาล 
อย่างที่เขาบ าบัดฟ้ืนฟูกัน อันนี้ท าได้เป็นการป้องกัน บ าบัดฟ้ืนฟู หรือว่าในเรื่องการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูแล้ว ซึ่งขณะนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่า ใน
พ้ืนที่ อบต.ละหารเรามีผู้ต้องโทษที่พ้นคดีและได้รับการอภัยโทษกลับมาเยอะ ส่วนใหญ่
จะเป็นคดีที่เก่ียวกับยาเสพติด รองลงไปคือคดีท่ีเป็นคดีอาชญากรรม คือจี้ ปล้น        
ซ่ึงบางคนเราไปติดตาม คือเขาแจ้งมาว่าคนนี้กลับไปอยู่บ้านเลขท่ีนี้ แต่พอไปติดตาม
แล้วไม่เจอตัว แล้วก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหน อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางราชทัณฑ์ เรากร็ายงานให้
ทราบว่าเราได้ไปติดตามแล้ว เขามีอาชีพหรือไม่แต่ก็ไม่เจอตัว ก็เป็นเรื่องท่ีทางราชทัณฑ์ 
ที่จริงแล้วกระทรวงยุติธรรมก็มีส านักงานคุมประพฤติอยู่แล้วทุกจังหวัด ผมก็ไม่เห็นด้วย
ตรงนี้ เพราะทุกจังหวัดมีส านักงานคุมประพฤติ มีเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ผมบอกว่ามาให้
เจ้าหน้าที่ของอบต.ไปติดตาม แล้วถ้าเขาถูกท าร้ายขึ้นมา ใครรับผิดชอบชีวิตเขา ซึ่งถาม
ว่าเป็นภารกิจของเราหรือยัง ก็ยัง ที่มาของเรื่องคือ อดีตท่านนายก อบต. แห่งประเทศ
ไทยได้ลงนาม MOU ไว้กับกรมราชทัณฑ์ แต่ไม่ได้ถามว่าองค์กรท้องถิ่นเขาสมัครใจด้วย
หรือไม่ กรมราชทัณฑ์ก็เหวี่ยงตรงนี้มาให้กับท้องถิ่น แต่อย่าลืมต้องค านึงถึงความปลอด 
ภัยของเจ้าหน้าที่เราด้วย  น าเสนอท่ีประชุมในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นทบทวนห้าปี 
2561-2565  ซึ่งสาระส าคัญก็จะเป็นการทบทวนแผนของปี 2563 ปี 2564 ปี 
2565  เพราะปี 2561 และ 2562 ผ่านมาแล้ว ก็จะเป็นของปี 2563 2564 
2565  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบก่อนที่     
ท่านนายกจะประกาศใช้เป็นแผน และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 หรือไม ่
 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ 9 

ผมมีประเด็นอยากซักถามทางท่านประธานสภาในเรื่องของแผนที่เราได้มีการประชุมกัน
ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าแผนที่ผมได้ประชาคม หมู่ 9     
ได้เขียนใส่ไปเป็นการซ่อมรถดับเพลิงซึ่งเป็นยี่ห้อเบนซ์  พอมาดูแล้วผมไม่ทราบว่าไป
บรรจุไว้ในหน้าไหน ตรงไหน เพราะว่าอาจจะเป็นความบกพร่องทางด้านสายตาของผม
ก็ได้ หาไม่เจอ ก็อยากถามประเด็นแรก 
          ประเด็นต่อไป ในเรื่องของแผนพัฒนาอบต. ฉบับนี้เป็นแผนที่ดี เพราะว่าจะมี
การท างานและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค ในการท างานแต่ละด้าน แต่มี  
อยู่ประเด็นหนึ่งในเรื่องของยาเสพติด ในหน้า 19 เรื่องยาเสพติด จากการสรุปปัญหา
ความต้องการจากการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้าน ในเขต อบต.ละหาร พบว่ามี

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๓ 

บางชุมชนระบุปัญหายาเสพติดและแหล่งมั่วสุมในชุมชน และเสนอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ช่วยลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีได้ช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวัง ประกอบ
กับอบต.ละหาร ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่
นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ อบต.ละหาร  โครงการด้านกีฬา และโครงการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  มันก็จะมาเข้าประเด็นในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาที่
ทาง อบต.ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬามาทุกๆปี แต่ส าหรับปีงบประมาณ 
2562 นี้  ได้สอบถามเพ่ือนสมาชิกหลายคนว่า ปกติอุปกรณ์กีฬาจะซื้อแจกจ่ายให้กับ
หมู่บ้าน ชุมชน ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน แต่ปีนี้เห็นว่าซื้อไม่ได้ แต่ผม
มองแล้วประเด็นยุทธศาสตร์ ในเรื่องที่ปลัดได้พูดถึงอ านาจหน้าที่ต่างๆ ที่ อบต.มี ผมก็
เตรียมข้อมูลมาเหมือนกัน ตรงกับที่ปลัดได้ชี้แจงในฐานะเลขานุการสภา ก็ตรงประเด็น
ก็อยากจะทราบว่าในเรื่องนี้ในปี 2562 สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณ หรือจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ นั้น ให้กับทางชุมชนได้อีกเหมือนเดิมได้หรือไม่ จากประเด็นที่ปลัด  
ได้ชี้แจงและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ละหาร 
         ประเด็นต่อไปในเรื่องของการบริการ ในหน้า 26 สรุประบบเศรษฐกิจ ข้อ 6.4 
ในเรื่องการบริการ ในพ้ืนที่ต าบลละหารมีแหล่งบริการด้านการเงิน และอุตสาหกรรม
บริการดังนี้  
         - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 แห่ง คือ สาขาถนนบางบัวทอง-
สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 40/14 หมู่ที่ 9 ถนนบางบัวทอง (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี)     
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 14 แห่ง  สถานีเติม
แก๊ส  LPG จ านวน 5 แห่ง  สถานีเติมแก๊ส NGV จ านวน 1 แห่ง และสถานีบริการ  
แก๊สหุงต้ม จ านวน 1 แห่ง 
          ในเรื่องของอุตสาหกรรม ข้อ 6.6 ในพ้ืนที่ต าบลละหาร มีอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมโรงงาน และกิจการต่างๆ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม 
(ใหญ่ กลาง เล็ก) จ านวน 130 แห่ง  โรงงานโซล่าเซลล์ที่ผลิตเกี่ยวกับแผ่นโซล่า 
จ านวน 1 แห่ง  คลังสินค้าขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง  บริษัท ห้างหุ้นส่วน จ านวน 
253 แห่ง ซึ่งประเด็นนี้จะโยงเข้าประเด็นของการซ่อมแซมปรับปรุงรถดับเพลิง เพ่ือให้
กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพราะรถดับเพลิงคันนี้เป็นรถท่ีมีประสิทธิภาพ ในจังหวัด
นนทบุรีไม่มีใครเหนือกว่านี้แล้วครับ ผมพยายามพูดเรื่องรถดับเพลิงคันนี้มาหลายปี   
ถ้าจ าได้ก็จะประมาณ 3-4 ครั้ง ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 5 การซ่อมในขณะนั้นน่าจะไม่
มากมายเท่าไหร่ในช่วงที่พังแรกๆ หลังจากน้ าท่วมเมื่อปี 2554  แต่มา ณ วันนี้ค่าซอม
มันต้องทวีคูณข้ึนไป ไม่ว่าจะเป็นผลจากการทิ้งไว้นาน ท าให้ชิ้นส่วนต่างๆ  เกิดช ารุด
เสียหายเพิ่มเติม สีก็ซีดลง และก็มีอะไรไม่รู้เข้าไปอยู่ในรถดับเพลิง ไม่ว่าจะเป็นหนูบ้าน 
นกบ้าง อันนี้มันอันตรายนะครับ ผมมองว่าเป็นความอันตรายอย่างหนึ่ง เป็นความไร้
วัฒนธรรมในการบริหาร เพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วแล้วรถราคา 20 30 ล้านบาท ต้อง
ปล่อยให้ผุพัง  อบต.เกิดแรกๆ ผมเป็นคนขับรถดับเพลิงเอง รถน้ าคันที่ไปจอดบ้านท่าน
รองสุชาติ  ดับเพลิงสามเสน กรุงเทพฯ มอบให้ เราก็ไปรับไปขับกันมาจากสามเสน โดย
ท่านประธานทองสุข ผม ท่านรองสุชาติ และอีกหลายคน ท่านปลัดก็ไปถ้าจ าไม่ผิด       
ก็ไปด้วยกันในช่วงนั้น ก็ขับกันมา สุดท้ายไม่มีคนขับ อบต.ยังไม่ได้จ้างพนักงาน ผมก็ขับ
อยู่หลายปี รถดับเพลิงที่ว่าแย่แล้วนะยังจะใช้ได้อีก 3-4 ปี กว่าจะมีรถดับเพลิงคันใหม่      
แต่ของเรานี่ไม่ได้เสียหายมากมายขนาดนั้น และการที่จะไปขายทอดตลาด หรือจะไป
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ท าอย่างอ่ืนผมก็ว่ายากท่ีจะท าได้ ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือควรจะมีการให้
มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโดยด่วนนะครับในเรื่องของรถดับเพลิง 
         ประเด็นต่อไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ข้ึนทะเบียน OTOP 
มี 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นมแพะ  ผลิตภัณฑ์ทองม้วนนมแพะ เครื่องสาน 
เครื่องหอมไทย วิสาหกิจชุมชนบัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) กฤตาพรสมุนไพร  บ้านสมุน 
ไพรพูลสุข  มี 7 กลุ่ม แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนในต าบลละหารมีมากกว่านั้น  
รวบรวมข้อมูลยังไม่อัพเดท อันนี้ก็ฝากไว้เรื่องหนึ่ง เพราะว่าเป็นงานที่ต้องไปส่งเสริม   
ในเรื่องของการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของชุมชน เพราะว่าในรายละเอียด
ต่างๆ มีอยู่ครบ 
          อีกด้านหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา คือ ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลัง
จะสร้างปัญหาให้กับสังคม หากไม่มีการวางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากทีจ่ะแก้ไข  
ยกตัวอย่าง ในหมู่  2 และชุมชนอื่นๆท่ีมาทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น หมู่ 3 หมู่ 9 อีกหลายๆ ที่ 
ริมคลองเจ๊ก เป็นแหล่งทิ้งปฏิกูลมูลฝอย  ณ วันนี้แม้กระทั่งรถดูดส้วมของเอกชนมีการ
แอบปล่อยปฏิกูลข้างทาง โดยเฉพาะที่หมู่ 9 จะได้พบเห็นเป็นประจ าช่วงในเวลา
กลางคืน ค่ าแล้ว ก็จะมีการมาปล่อย ซึ่งรถเอกชนเหล่านี้ไม่มีที่ท้ิง ถ้าเกิดไปทิ้งก็จะต้อง
เสียเงินเยอะแล้วพวกค่าบริการก็แสนแพง ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เกิด
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการ
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวันปริมาณ
ขยะที่ก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากข้ึน  อันนี้เป็นการท างานที่เหมือนกับว่าแผนนั้น
มาถูกทาง แต่การปฏิบัติยังไม่ได้แค่นั้นเอง 
          วันนีผ้มไม่ได้มาเพ่ือที่จะต าหนิผู้บริหารหรืออย่างไร แต่ว่าผมก็อยากให้รู้ว่า
ช่องทางที่ท่านเดิน ท่านเดินถูกแล้ว เพียงแต่ว่าการจัดงบประมาณลงไปในแต่ละกลุ่ม 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ผมว่ายังไม่เพียงพอ อย่างเช่นในเรื่องของด้านการก าจัดปฏิกูล   
มูลฝอยต่างๆ  และเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังท างานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในนี้มีนะ
ครับในจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เขียนไว้ ซึ่งองค์กรเองเป็นองค์กรที่วิเคราะห์ก็ยงคงเขียนไว้ใน
บางเรื่องของการปฏิบัติงาน 
         ในหน้าที่ 65 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัด เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว  อันนี้ท่านก็มอง 
เห็นว่าขาด ตรงนี้ท่านต้องไปเสริม ไปพูดคุยว่ากลุ่มเขาต้องการอะไร ต้องการที่จะ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มนี้อยู่ในหมู่ของท่านประธาน ก็พยายามไป
ดูแลนิดนึงว่าจะไปพัฒนาส่งเสริมอะไรเขาได้บ้าง เขาเรียกร้องมาหลายปี และก็เป็นที่
รู้จัก บัววิกตอเรียถ่ายท ารายการไม่น้อยกว่า 40-50 รายการ แต่ละวันจะมีคนมาเท่ียว 
จะมีคนมาดู จะมีกลุ่มอาชีพต่างๆ มาดู มีการขยายน าบัววิกตอเรียไปปลูกในต่างจังหวัด
และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใหญ่กว่าของ ต.ละหารไปแล้วตอนนี้ 
          พอไปดูในข้อ 4 ในหน้าเดียวกัน การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์  ส่วน
ปัญหาอื่นๆ ในเรื่องของขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพอะไรนั้น
เป็นปัญหาเดิมๆ  ซึ่งอบต.ล้วนแต่มีหน้าที่จะต้องแก้ไขส่งเสริมกันท้ังนั้น 
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          พอไปดูเรื่องจุดแข็ง จุดแข็งของยุทธศาสตร์ หน้า 67 
          1. มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน  แต่พอไป
คั่นการอธิบายมันไม่ตรงประเด็น สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอน ท่านต้องไปตีความค านี้ให้ดีนะครับ เพราะบางทีท่านตอบมา ตอบคนละ
ประเด็น 
          2. มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่อ
งบประมาณด้านบริการสาธารณะของ อบต.  แต่วัสดุอุปกรณ์ยังไม่มีเลย เครื่องใช้ต่างๆ  
รถดูดโคลน รถดูดส้วม รถกวาดถนน ซึ่งใน อบต.ใหญ่ๆ ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในอบต.ใหญ่ 
เราควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการ ไม่ว่าจะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของ
การบริหารจัดการขยะ เมื่อวานนี้ยกตัวอย่างที่ อบต.บางบัวทอง เขาท าธนาคารขยะ  
จัดสวัสดิการชุมชนด้วยกัน มีหลายที่ หลายหน่วยงานเข้ามาดูงาน เมื่อวานรู้สึกจะ 2 
หน่วยงานมาด ูแม้แต่ อบต..ท่าอิฐ เป็นอบต.ที่ไม่ไกลจากบ้านเรา ก็มาดูงานที่ อบต.  
บางบัวทอง ในเรื่องของการจัดการปัญหาขยะ 
          3. มีรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน  มันดูทะแม่งยังไงไม่รู้   
          4. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดอ านาจหน้าที่และภารกิจของ อบต.  
ไว้ชัดเจน ตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และ
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
         5. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  ท่านวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับผมนะครับ ท่านก็เห็น อบต.ละหาร น ากฎหมาย
อะไรใหม่ๆ  แม้กระทั่งเรื่องน้ าเสียที่เราพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้  ท่านสมาชิกหมู่ 3 ปรารภ
กับผมหลายครั้งว่า เราควรจะมีเรื่องของการก าหนดว่าจะท าอย่างไรในเรื่องของน้ าเสีย 
เพราะ ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคลองล ารี คลองล าโพ คลองลากค้อน ปัญหาเดียวกันครับ 
ลุกลามใหญ่โตมาก ประมงจังหวัด ชลประทาน ลงมากันให้เต็มไปหมด ก็แก้ปัญหาไม่ได้ 
ทุกวันนี้น้ าก็ยังด าเหมือนเดิม เพราะเราไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รถขุดลอกท่อเราก็ไม่มี เวลาจะลอกท่อทีต้องไปจ้างเอกชนมาราคาแสนแพง 
ทั้งๆ ที่เราซื้อรถคันเดียว 10-11ล้าน  เราสามารถท างานปฏิบัติงานได้ตลอด ก่อนที่จะ
ถึงหน้าฝนเราสามารถดูดลอกท่อ เลน สิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ าออก ฝนตกลงมาช าระ
ล้างมันก็ไปอย่างเบาบาง  แต่ทุกวันนี้เราไม่มีกระบวนการนั้น มันก็เลยเกิดปัญหา 
          6. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
          7. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้โดยตรง  อันนี้ก็ยังขาด โดยตรงแต่ยังขาดธรรมาภิบาล 
          วันนี้ต้องขอชมในเรื่องของการท าถนนเลียบคลองล ารี ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เป็นถนนที่สวยงาม มีผู้คนผ่านมาชื่นชม ชื่นชมท่านนายก ว่าท าถนนได้สวย แต่ไม่ใช่ว่า
จะไม่มีค าด่าในภายหลัง วันนี้ได้รับค าชมวันหน้าก็ต้องยอมรับว่าเขาจะด่า เพราะแนว 
โน้มที่มันจะพังมันมีแน่นอน เพราะหน้าบ้านผมตอนนี้มันไปแล้ว มันเริ่มยุบลงไปแล้ว  
ถ้ามองด้วยความเรียบๆ จะไม่เห็นเส้นแล้ว มันเป็นหลุมอย่างชัดเจน เพราะว่าเส้นมัน
บังคับ มองมาบนความเรียบจะเป็นหลุมย้อยลงไป แตกต่างจากวันที่เสร็จงาน แต่ว่า
ประชาชนชื่นชม แต่ว่าภาพที่เขาเห็นเขาไม่ได้เห็นเหมือนผม เพราะผมอยู่ในจุดที่เห็น
ทุกวัน 
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          8. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างานร่วมกับ
หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน  ข้อนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการ
ประสานงาน ไม่ได้มีการประสานแผนกับหน่วยราชการอ่ืน หน่วยงานที่จะลงมาสนับ 
สนุน เราอย่ามองว่าเรามีงบประมาณ 200 กว่าล้าน เราจะท าได้ทุกเรื่อง มันก็ไม่ใช่   
แต่บางเรื่องที่เกินอ านาจหน้าที่ หรือเกินขีดความสามารถของงบประมาณ เราก็สามารถ
ที่จะประสานงานของกรม ของหน่วยงานอื่นเข้ามาได้ ตรงนี้เราขาดการประสานแผน 
          9. มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี เข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  อันนี้ผมก็ว่าดีเห็นด้วยในข้อนี้ แต่ยังขาดการรับฟังความ
คิดเห็น บางทีเขาเสนอแผนมาในเรื่องที่ดีหลายเรื่อง หลายอย่าง แต่เราก็ท าไม่ได้ ใน
เรื่องของเสนอแผน แต่ว่าชุมชนผมเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายคน 
หลายด้าน แต่เราก็ไม่ได้ท า ก็อยากให้มีการพัฒนาตามที่ประชาคมเสนอ ตามที่มีผู้ใหญ่
แนะน า คือเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปทุกด้าน เราจะเก่งเฉพาะด้าน แต่เรื่องต่างๆ ไม่ว่า
เรื่องช่าง เรื่องการท าถนน เรื่องการท าสะพาน มันก็จะเก่งเป็นคนๆ เฉพาะทางกันไป 
เหมือนกับหมอ หมอก็จะมีหมอเฉพาะทาง รักษาโรคหัวใจ รักษาโรคฟัน รักษาโรค
ความดัน เขาก็จะมีเฉพาะทางเขาจึงแยกประเภทกันมา ไม่ใช่คนจะสามารถจะเก่งไปได้
ทุกเรื่อง ไม่มีใครเก่งไปได้ทุกเรื่อง แต่ว่ารับฟังและน้อมน าไปปฏิบัติ 
          10. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทัน 
สมัย และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น  อันนี้ผมก็มองว่าเป็นเฉพาะๆ กองไหนมีความส าคัญหรือใกล้ชิดกันหน่อย
ก็จะได้งบประมาณ ส่วนกองไหนที่ห่างๆ ไม่เห็นความส าคัญ ตรงนี้ไม่ได้งบประมาณไป 
แต่มีแผนในการท างานแต่มองไม่คลอบคลุม เพราะฉะนั้น ท าองค์กรในการบริหาร ใน
การจัดการบุคลากร 
          ต่อไปในเรื่องของจุดอ่อน 
          1. ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงานระหว่าง อบต.และ
หน่วยงานอ่ืนในพื้นที่  
          2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ท าให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
          3. ขาดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
          4. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ อบต. ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน แต่ อบต.ตอบสนองได้น้อย  อันนี้คือความชัดเจนที่วิเคราะห์
ออกมา 
          5. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานของ อปท.ได้อย่างเพียงพอ 
          6. ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
          7. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
          8. ไม่สามารถน างบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว 
          9. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ     
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะ 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ 9 



๑๗ 

          10. การบริหารงานบุคคลขาดการน าระบบคุณธรรมมาใช้  ถ้าผมเป็นบุคลากร
ในด้านนี้ผมต้องพิจารณาตัวเองแล้ว ขนาดในองค์กรกันยังวิเคราะห์กันออกมาแบบนี้ 
องค์กรเดียวกันนะครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมอ่านจากเอกสารที่ท่านแจกไป 
         โดยรวมแล้วก็คลอบคลุมในทุกๆด้านทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ แต่ว่าขาดงบประมาณใน
การไปสนับสนุนเสริม เราไม่ค่อยได้ถอดบทเรียนกันมากมายนักในเรื่องของการท างาน 
ท างานก็ผ่านไป ส่งโครงการจบเบิกเงินรับคือจบ แต่เราไม่ได้ถอดบทเรียนกันว่า วันนี้เรา
ท างานแล้วเราได้ผลอะไรไปบ้าง แบบสอบถามท่ีส่งให้ประชาชนไป เราเอาไปวิเคราะห์
และหาวิธีคิดใหม่ๆ ที่จะท าผลงานให้เกิด ท าประสิทธิภาพให้ดี ได้รับค าร้องเรียนหลาย 
เรื่องท่ีผ่านมา แต่ยังไม่พูดในวันนี้ ในโอกาสข้างหน้าจะได้พูดถึง ขอบคุณท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 

รองประธานสภาฯ ขอบคุณคุณพรศักดิ์ บุญมาหา ที่ได้อภิปรายหลายๆเรื่อง ที่จับประเด็นได้คือเรื่องการ
ซ่อมรถดับเพลิง และเรื่องอุปกรณ์กีฬา  เชิญผู้บริหารตอบข้อซักถาม 

ปลัด อบต.ละหาร ในเรื่องของการซ่อมรถดับเพลิง ซึ่งเดิมรถดับเพลิงคันนี้ได้จัดซื้อมาโดยการสมทบงบ 
ประมาณกับทางกรม ซึ่งจ าได้ว่าก่อนหน้ารถมีสภาพที่เสียอยู่บางส่วน ก่อนที่ปี 2554   
ที่ น้ าจะท่วม ก็ให้ติดต่อหาคนที่จะมาซ่อม เราก็ติดต่อหาคนที่จะมาซ่อมยังไม่ได้ 
เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นรถที่สั่งมาจากนอก อะไหล่บางอย่างหรืออุปกรณ์บางอย่างไม่มี 
หาไม่ได้ และในช่วงของปี 2554 ที่เกิดน้ าท่วมซึ่งสภาพน้ าท่วมก็ท่วมไปหมด ก็ไม่รู้จะ
เอาไปไว้ที่ตรงไหน และในช่วงหลังๆมาเราก็พยายามติดต่อหาคนที่จะมาซ่อมว่ามีใครที่
ไหนที่จะรับซ่อมได้ ในส่วนของอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่มีอยู่ ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีบริษัทเขา
มาดูอยู่ 2 , 3 ราย แต่ก็ไม่เสนอราคาเข้ามาว่าตีราคาค่าซ่อมอย่างไร เขาบอกว่าอุปกรณ์
อะไหล่บางอย่างเขาไม่มีเหมือนกัน หาไม่ได้ในประเทศไทย และระบบของมันซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นระบบไฟฟ้าด้วย เห็นได้ว่าในส่วนของรถตรงนี้เป็นปัญหาว่า ทั้งท่ีไม่ว่าจะเป็น
ตอนนั้น ไม่ว่าจะเปน็ทีก่รมสาธารณภัยซื้อมา หรือ กทม.ซื้อ ที่มีปัญหากันในเรื่อง
รถดับเพลิงอะไรต่างๆ รวมกันของกระทรวงมหาดไทยที่ซื้อกันในตอนนั้น เพราะว่าตอน
นั้นเป็นการซื้อรถในนามของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น กทม. ของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มันไม่มีตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  ดังนั้น ในส่วน
ของการหาอะไหล่ก็ดี หรือช่างที่จะซ่อม ในบางเรื่องช่างก็ไม่มีฝีมือพอที่จะซ่อมรถขนาด
ใหญ่หรืออุปกรณ์ตรงนี้ อย่างไรก็ตามก็จะดูว่าจะสามารถที่จะเอามาซ่อมให้อย่างไรได้  

  ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์กีฬา งบเราตั้งไว้แต่เราติดเงื่อนไขว่า เราถูก สตง.
ทักท้วงว่าไปซื้อแจกไปทุกหมู่บ้านเลย ถามว่ามีสนามกีฬาให้เล่นหรือไม่  สมมุติซื้อลูก  
ฟุตซอลไปแล้วมีสนามฟุตซอลหรือไม่  ซื้อลูกฟุตบอลมีสนามฟุตบอลหรือไม่ คือมุมมอง
ของหน่วยงานผู้ตรวจเขาจะมองว่าองค์ประกอบมันครบหรือไม่ ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ไป
แล้วมีสนามเล่นหรือไม่  อีกประการหนึ่งที่เราเคยถูกติงคือการไปสร้างสนามกีฬา สนาม
เด็กเล่นในหมู่บ้านจัดสรร เรากถ็ูกหน่วยงานตรวจสอบติงว่ามันไม่ใช่สาธารณะ จะเข้า
ออกหมู่บ้านจะต้องแลกบัตร บุคคลภายนอกเข้าไม่ได้ นี่คือมุมมองของหน่วยงานผู้ตรวจ
มองอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นปัญหากับองค์กรท้องถิ่นหลายๆแห่ง โดยเฉพาะถ้าเป็นหมู่บ้านที่
ไม่มีนิติบุคลด้วย ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล ก็จะเป็นปัญหากับท้องถิ่นว่าไปท าไว้สนามกีฬา 



๑๘ 

สนามเด็กเล่น ทุกวันนี้ท่านไปดูก็ได้ สนามเด็กเล่น เครื่องออกก าลังกาย ไปตั้งไว้มีอยู่  
คือตอนนั้นอยากได้ขอมา แต่ตอนนี้รกไปเลย เมื่อวานไปออกกิจกรรมจิตอาสาที่มัสยิด 
อุ้ลยา ผ่านมาหน้าหมู่บ้านพารวยจะเห็นว่ารกเลยสนามเด็กเล่น เครื่องออกก าลังกาย 
สุดท้ายไม่มีคนที่จะดูแล มันท านองที่เห็นคนอ่ืนได้ก็อยากได้ด้วย เราก็ถูกหน่วยงาน
ตรวจสอบท้วงติงในเรื่องนี้  และอีกประเด็นโดยเฉพาะถ้าให้สมาชิกสภาเอาไป ซื้อ
อุปกรณ์กีฬาแล้วให้ท่านไปก็จะถูกมองทันทีว่าใช้งบของ อบต.หาเสียงส่วนตัว สมมุติว่า
ซื้ออุปกรณ์กีฬาแล้วให้ท่านประธานไป ท่านประธานเอาไปแจก ท่านประธานเอาไปให้ 
หรือท่านประธานเก็บไว้เองเพ่ืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะมองว่าเป็นการหาเสียงส่วนตัว  อันนี้
ก็ผิดในหลักของการใช้งบประมาณอีกเหมือนกัน เพราะเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง 
มหาดไทยก็ดี หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ด ีก็เคยมีข้อท้วงติงในเรื่องนี้ มี
ข้อแนะน าในเรื่องนี้ว่าเป็นการใช้งบในการหาเสียงส่วนตัว ทางออกวิธีหนึ่งเราก็ได้
ปรึกษาว่าท าอย่างไร ก็ให้มีการส ารวจความต้องการของแต่ละหมู่ เพื่อดูความเหมาะสม
ว่าในหมู่นั้น ในวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่จะให้ไปมันเหมาะสมหรือไม่ ทีจ่ะเอาไปแล้วไปเล่นได้ 
อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ ฟุตบอล ฟุตซอล มีสนามเล่นหรือไม่ พื้นที่ตรงนี้มีที่เล่นหรือไม่    
ถ้าเอาตะกร้อไปมีพ้ืนที่เล่นหรือไม่ คือตามมุมมองของหน่วยงานผู้ตรวจเขามองว่าสนาม
กีฬาต้องเป็นสนามกีฬาตามความหมายของสนามกีฬา คือต้องมีขนาดกว้าง ยาว เท่าไหร่ 
แต่เขาไม่ได้มองถึงสภาพของพ้ืนที่ อย่างตะกร้อไปตั้งวงเล่นก็อาจจะพอได้ในบางอย่าง 
ถามว่าถ้าโต๊ะปิงปองได้หรือไม่ แล้วไปเก็บที่ไหนไปตั้งที่ไหน บอกว่าส ารวจความต้องการ
ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าให้อุปกรณ์กีฬาไปแล้ว แล้วมสีถานที่เล่นหรือไม่ ก็ต้อง
เรียนให้ท่านทราบก็พยายามหาหนทาง หาแนวทาง วิธีการอยู่ พื้นที่ตรงไหนหมู่ไหนที่มี
สนามกลางอยู่แล้วกไ็ด้อยู่ ซึ่งในส่วนงบประมาณในปี 2562 ก็ตั้งอยู่ คงต้องด าเนินการ
ที่จะส ารวจความต้องการ  

  ในส่วนของกลุ่มอาชีพในเรื่องของทุน ที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าปัจจุบันนี้เรา  
มีเงินกองทุนอยู่ กองทุนส่งเสริมอาชีพ ณ วันนี้มีเงินในบัญชีอยู่เกือบ 500,000 บาท     
ที่เราเคยให้มีการกู้ยืมไป โดยให้กลุ่มกู้ยืมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งใช้คืนภายใน 5 ปี 
โดยไม่เสียดอกเบี้ยอะไรต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังมีอยู่อีก 2 กลุ่ม ที่ยังส่งคืนไม่หมด ก็ทยอย
ส่งคืนมาให้อยู่  ในเงื่อนไขประเด็นของกลุ่ม สิ่งส าคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพนั้นเขาให้
ส่งเสริมได้แต่ต้องในรูปของกลุ่ม กลุ่มต้องมีความยั่งยืน อย่างน้อยมีการรวมกลุ่ม มีการ 

 จดทะเบียนรับรองโดยองค์กร อย่างเช่น ทางพัฒนาชุมชน ทางอุตสาหกรรม  แล้วกลุ่ม
จะต้องมีเงินทุนของกลุ่มเองด้วย อย่างเงินสมทบเงินอุดหนุน ระเบียบบอกว่าจะต้องมี
เงินทุนของกลุ่มเองอย่างน้อย 30% ที่จะมาขอเงินสมทบจาก อบต.ไป คือ เขาเกรงว่า
พอไปแล้วยุบสลายไปหมด ไม่หมุนเวียนและไม่ยั่งยืน ที่ผ่านมาแต่ก่อนเราเคยส่งเสริม
แล้วก็ยั่งยืนอยู่ระยะหนึ่ง แต่ว่าเหลือย่อยๆ เล็กๆ อย่างท าน้ าพริก หมู่ 8 รู้สึกว่าตอนนี้
ไมเ่ห็นแล้ว ซึ่งตอนแรกกลุ่มเยอะพอตอนหลังเหลือน้อยคนลงแล้ว  แม้แต่ที่ผ่านมาเรา
พยายามที่จะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการ จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังตั้งกลุ่มไม่ได้ อันนี้ที่ว่า
รัฐบาลให้มา 1 ส่วน ท้องถิ่น 1 ส่วน แล้วให้กลุ่มตั้งกันมาแล้วสมทบอีก 1 ส่วน เป็น    
3 ส่วน ณ วันนี้ก็ยังตั้งไม่ได้เพราะยังรวมกลุ่มไม่ได้ 

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๙ 

  ในประเด็นเรื่องของส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็มีความพยายามที่ผ่านมาที่ทาง
กระทรวงมหาดไทยมีความพยายามทีใ่ห้ตั้งตลาดประชารัฐ จะเห็นว่าของบางบัวทอง
ตั้งขึ้นมาแล้วไปไม่รอด ตลาดประชารัฐ หลายแห่งตั้งมาแล้วอยู่ได้เดือนเดียว ณ วันนี้ 
เลิกไปหมดแล้ว ตลาดประชารัฐสู่ตลาดนัดไม่ได้ คืออะไรก็แล้วแต่ที่หน่วยงานของรัฐ
ตั้งขึ้นมามักจะไปไม่รอด ไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเขาเอกชนท ากันขึ้นมาเองมักจะไปรอด ยั่งยืน    
นี่คือปัจจัยส าคัญ และก็เคยมีแนวคิดจะส่งเสริมท่องเที่ยว คือดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
บัววิกตอเรีย มาชมตลาดประชารัฐ ไปสุเหร่าแดง แต่เสร็จแล้วก็ล้มไปไม่รอดคือโปรโมท
อย่างไรไม่ขึ้น ตลาดประชารัฐคนไม่เข้า นี่คือปัญหาส าคัญเพราะว่าเหมือนกับเป็นทาง 
ผ่านจุดสนใจใหญ่ไม่มี ถ้าท่านสังเกตส่วนใหญ่คนไทยเราจุดสนใจใหญ่หลัก อย่างเช่นถ้า
ที่ไหนมีพระดังคนจะแห่กันไป อยากส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างทีสุ่เหร่าแดง คือท่าน
อิหม่ามเองท่านก็ไม่สะดวกใจ เพราะมัสยิดเป็นศาสนสถาน ถ้าจะให้ศาสนิกอ่ืนโดย
เฉพาะที่เป็นสตรีเข้ามันไม่ควร แม้แต่มุสลิมเองที่เป็นผู้หญิงถ้ามีประจ าเดือนยังห้ามเข้า
เลย แล้วถ้าเป็นบุคคลอื่น ศาสนิกอ่ืนล่ะ นี่คือจุดที่เป็นประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งก็ต้องดู
บริบทของสังคมในเรื่องของจารีตประเพณี ในเรื่องของศาสนาด้วย ถามว่าไปวัด ไป
โบสถ์คริสต์ ท าไมเข้าไปได้ อันนั้นก็เป็นเรื่องของศาสนา แต่ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามอยู่ 
อันนี้ก็เป็นข้อจ ากัดเป็นข้อห้าม  

  ในเรื่องของการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรียนให้ทราบในภารกิจที่จะถ่ายโอนมา 
ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกันที่ผ่านมาที่มีปัญหา อย่างในเรื่องของชลประทาน กรม
ชลประทานก็ดี กรมเจ้าท่าก็ดี ในเรื่องของคลอง เวลาที่มีปัญหาในคลอง ผักตบเต็มคลอง 
หรือว่าน้ าเสียก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นก่อนเลย และทาง สตง. เคยถาม แม้แต่ 
อบต.ละหารเองก็เคยโดนว่าละหารไปลอกคลองใช้อ านาจหน้าที่ตัวไหน ถามคลองนี้เป็น
ของใคร ของชลประทาน ค าถามได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานแล้วหรือยัง ซึ่งเรื่องนี้
เคยถูกยกข้ึนมาในที่ประชุมจังหวัดที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญมาประชุมกัน 
2 ครั้งแล้ว เชิญทางชลประทาน เชิญเจ้าท่ามา บางคลองเรายังงงเลยอันนี้ของ
ชลประทาน อันนี้ของเจ้าท่า ก็มีระเบียบอยู่ เช่น ถ้าเป็นการขุดลอกคลองจะต้องขอ
อนุญาต อย่างกรมชลประทาน อ านาจอนุญาตตอนนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อธิบดีกรม
ชลประทาน ยังไม่ไดม้ีการมอบอ านาจเข้ามาให้ชลประทานจังหวัดหรือว่าเขต  อย่างเช่น   
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระยาบรรลือ ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่กว้างมากเลย ตั้งแต่
คลองล ารีขึ้นไปจนกระทั่งไปถึงคลองพระยาบรรลือ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตเพราะว่า
หลายที่มีการด าเนินการแล้วเกิดปัญหา ถูก สตง. ทักท้วงในเรื่องนี้ เป็นอ านาจที่เรามอง
ทั่วๆ ไปว่าเราน่าจะท าได้ แต่ประเด็นข้อกฎหมายมันไมไ่ด้  ซ่ึงทราบมาว่าทางท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะมีการประชุมในเรื่องของถ่ายโอนภารกิจเรื่องนี้ ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้  
ถ่ายโอนภารกิจของชลประทานมาให้องค์กรท้องถิ่นว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ผมยกตัวอย่าง 
เป็นเรื่องทีเ่ราจะไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่หลังหมู่บ้านนครทอง ไดต้รวจสอบไปว่า
ที่ตรงนั้นเป็นที่ของใคร เพราะเป็นไปไม่ได้ว่าที่ดินในจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอ าเภอ
บางบัวทองจะบอกว่าที่ไม่มีเจ้าของเป็นไปไม่ได้  โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางบัวทอง    
ซึ่งมีการส ารวจ รังวัด ออกโฉนดที่ดินกันแล้วทั้งนั้น  เราถามไปที่ส านักงานที่ดินก่อน 
ส านักงานที่ดินตอบมาว่าที่ตรงนี้ได้แบ่งหักเป็นคลองล ารีไว้ ถ้าไปดูตามหลักฐานเดิม

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๐ 

เรียกคลองอ้ายลี  เรากจ็ะขออนุญาตไปที่ชลประทานเพราะบอกแบ่งหักเป็นคลองล ารี    
พอเราท าหนังสือไปที่กรมชลประทาน ชลประทานตอบมาว่าไม่ใช่ของชลประทาน 
ชลประทานดูแลเพียงแค่คลองตลิ่งเท่านั้น แล้วตกลงที่ตรงนี้เป็นของใคร เราก็เลยเอา
เป็นว่าถนนที่อยู่ริมคลอง อบต.เป็นผู้ก่อสร้างไว้โดยงบประมาณของอบต. และ ณ วันนี้
ได้ขึน้ทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นไว้แล้ว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติแล้ว   
เราก็เลยเป็นว่าที่ตรงนี้เป็นของอบต.ไปด้วย ซึ่งเราก็ถูก สตง. เขาท้วงติงทีเ่ขามาตรวจ 
ซึ่งเราก็ชี้แจงเขาซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเขาจะตกลงกับเราด้วยหรือไม่ ในประเด็นเรื่องนี้ เขา
ถามเราไปสร้างบนทีดิ่นของใคร เราก็มีหนังสือไปที่ดิน ไปชลประทาน ตอบมาอย่างนี้
ท่านจะให้เราไปทางไหน ก็เป็นปัญหาในข้อกฎหมาย  

 ในเรื่องของการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่น ต้องเรียนท่านอย่างนี้ก่อนว่าการที่
จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้จะต้องมีกฎหมายแม่คือ กฎหมายชั้น พ.ร.บ.ที่ให้อ านาจ
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ อย่างที่ผ่านมาคราวที่แล้วเราออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใน
เรื่องของการเก็บขนขยะ มูลฝอย เก็บค่าธรรมเนียม  อันนั้นเราออกโดยอ านาจตาม 
พ.ร.บ.อ านาจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งใน พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับนี้ให้อ านาจท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อ 
บัญญัติของท้องถิ่นเอง หรืออย่างที่ผ่านมาเราเคยออกข้อบัญญัติที่เก่ียวกับการก าหนด
พ้ืนที่ โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ก่อสร้าง อย่างล่าสุดตอนนี้ พ.ร.บ.การผังเมือง 
ประกาศใช้แล้ว ซึ่งตอนนี้หัวหน้าฝ่ายออกแบบควบคุมอาคาร และนายช่างโยธา ไป
อบรมอยู่ในเรื่องของการผังเมือง  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจให้รับผิดชอบในเรื่องของผังเมืองรวมของจังหวัด จัดอบรมและศึกษาดูงานที่
จังหวัดชลบุรี  ซึ่งพ.ร.บ.การผงัเมืองที่ออกใหม่มีผลคลอบคลุมบังคับว่าให้องค์กรท้องถิ่น
จะต้องท าผังเมืองของตัวเอง ทีเ่รียกว่าผังเมืองเฉพาะ โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนด
สีของที่ดิน ตรงไหนที่เป็นสีเหลือง สีเขียว สีฟ้า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องออก
ข้อบัญญัติ ก็รอในเรื่องของถ่ายโอนภารกิจตรงนี้จากกรมโยธาธิการและผังเมืองออกมา
อีกที  ในการออกข้อบัญญัติหลายเรื่องท่ีเราท าออกมาตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจมาให้
เรา ที่เราออกได้ที่ผ่านมาเรามีการออกข้อบัญญัติในเรื่องของการก าหนดน้ าหนักของ
รถบรรทุกที่วิ่งในถนนของท้องถิ่น แต่ปัญหาประการหนึ่งคือ พอเราออกข้อบัญญัติมา 
แล้วการบังคับใช้ อ านาจในการบังคับใช้ในการที่จะไปรอจับกุม สอบสวน อ านาจก็ยังไม่
เป็นของเราอีก ต้องให้เจ้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้จับกุมและสอบสวนด าเนินคด ีผม
ยกตัวอย่างอีกเรื่อง อย่างเช่น อบต. เทศบาล โดยเฉพาะ อบต. มีอ านาจในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ถ้ามีการสอบสวนด าเนินคดีเป็นอ านาจของ
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ไม่ใช่อ านาจของเราในการที่จะสอบสวนด าเนินคดี 
เปรียบเทียบปรับ คือนายอ าเภอซ่ึงเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ที่ผ่านมา
เราเคยส่งเรื่องไปเขาส่งกลับคืนมาบอกว่าไม่คนท า ไมม่ีคนเป็น เพราะส่วนใหญ่ปลัด 
อ าเภอจบรัฐศาสตร์มาไม่ได้จบนิติศาสตร์มา ไม่มีความรู้ในส่วนของการท าส านวนคดี 
ฉะนั้น จะเห็นว่าหลายๆเรื่อง หน่วยงานของรัฐพอส่งเรื่องไป อัยการสั่งไม่ฟ้อง ที่ส่งไป  
ขึ้นศาลปกครอง แพ้เพราะว่าไม่มีคนในการท าส านวนคดี อันนี้ก็เช่นเดียวกัน  หลายครั้ง 

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๑ 

ที่เราออกข้อบัญญัติมา เช่น ข้อบัญญัติในเรื่องของการจัดเก็บขยะ  สตง.เคยท้วงเราว่า
เก็บค่าขยะได้น้อย เก็บแค่บ้านละ 40 บาท ถามกลับไปว่าถ้าเขาไม่จ่ายเราจะเอาอะไร
ไปบังคับเขา  สมมุติบ้านท่านประธานไม่จ่ายค่าเก็บขยะ ทางอบต.บอกว่าไม่เก็บขยะ
บ้านท่านประธาน ท่านประธานก็จะร้องเรียนเลยว่า อบต.ละเว้นหน้าที่ ที่นี้ อบต.ผิดเลย 
วิอาญา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ถามว่าเราจะไปจับท่านประธานติดคุกได้
หรือไม่ กฎหมายไม่ได้ให้อ านาจเราอย่างนั้น อย่างล่าสุดที่ได้ยินข่าวทีจ่ังหวัดสมุทร 
สงคราม ริมคลองที่ว่าเป็นแพที่พังลงไปในแม่น้ า กระทรวงมหาดไทยก็สั่งการทุกท้องถิ่น
ส ารวจทุกท่ีมีหรือไม่แบบนี้ ละหารก็บอกว่ามี ทุกวันนี้ท่านสร้างไปอยู่ในคลอง ไปดูริม
คลองล ารีตรง หมู่ 8 หมู่ 9 และคลองล าโพ หมู่ 2 หมู่ 3  แต่นั่นผมบอกว่าเดิมทีเป็น  
ท่าเทียบเรือเพราะสมัยก่อนใช้เรือโดยสาร ไม่ได้เป็นสถานบันเทิงขายอาหารที่มันพัง
แบบที่แม่กลอง คือเป็นร้านอาหารเป็นสถานบริการแล้วมันพังลงไป แต่นี่มันเป็นท่าเรือ 
ท่าเทียบเรือ ถามว่าอ านาจของใครที่สร้างรุกล้ าไป อ านาจของกรมชลประทาน ตรง
คลองล ารีเคยแจ้งไปที่กรมชลประทาน ชลประทานก็มาดูแล้วก็เงียบหายไป เราเคยไป
เตือนไปบอกกับเขา บอกกับเขาว่าที่สร้างลงไปในคลองนั้นผิดนะ ให้ไปรื้อถอนออกก็มี
เสียงค าโต้บ้าง ก็คืออยู่แบบบ้านๆ ชาวบ้าน ก็เลยต้องปล่อยกันไปให้เป็นอ านาจของ
หน่วยงานผู้มีอ านาจโดยตรงก็แล้วกันในการที่จะไปท าในเรื่องนี้   

เรียนให้ทราบในเรื่องของปัญหาการเอาขยะมาทิ้งตามท่ีรกร้าง ที่ริมทาง อีก
อย่างหนึ่งทีเ่ป็นปัญหาใหญ่ เราก็พยายามที่จะสืบหาเจ้าของที่ ความจริงแล้วเป็นความ 
ผิดของเจ้าของที่ที่ทิ้งที่ใหร้กร้างไว้โดยไม่ล้อมรั้วปิดกั้น ซึ่งเคยถามในเรื่องนี้กับเจ้าพนัก 
งานที่ดิน ว่าที่ดินทิ้งร้างไว้ท าอย่างไร เจ้าพนักงานที่ดินบอกว่ามันเป็นที่ที่มีโฉนดมี
เจ้าของครอบครองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะใช้ท าประโยชน์อะไรหรือปล่อยทิ้งร้างไว้ 
ก็รอดูอยู่ปีหน้านี้กฎหมายใหม่บังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมีการ
จัดเก็บภาษี เปลี่ยนแปลงในเรื่องภาษี จากภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนไป ภาษีโรงเรือน
เปลี่ยนไป ว่าเราจะสามารถบังคับจัดเก็บได้แค่ไหน โดยเฉพาะพวกที่ที่ท้ิงร้างไว้ เราจะ
สามารถบังคับจัดเก็บได้หรือไม่อย่างไร ซ่ึงก าหนดอัตราภาษีไว้สูง  ผมให้ทางฝ่ายจัดเก็บ
รายได้ลองคิดดูแล้วบางรายเห็นแล้วน่าตกใจเหมือนกัน สมมุติจากเดิมเคย 3,000 บาท 
แล้วขึ้นเป็น 300,000 บาท คิดตามภาษีใหม่ที่จะใช้ 1 มกราคมปีหน้า เลยบอกกับทาง
จัดเก็บรายได้และทางนิติกรไว้ว่า ต่อไปต้องเดินขึ้นศาลกันบ่อยเพราะจะมีการฟ้องกันใน
เรื่องนี้ ให้เตรียมตัวไว้ด้วยในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย  แม้แต่การควบคุมอาคาร 
ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องร้องเรียนกัน ที่ผ่านมาหมู่บ้านซื่อตรงมีมาหลายราย  เราพยายาม
เจรจาแล้วเพ่ือหาข้อยุติให้อยู่ร่วมกันได้แต่ก็ไม่ยอมกัน สุดท้ายเราก็ต้องท าตามกฎหมาย
คือ ออกค าสั่งรื้อถอน ถ้าเราไม่ออกค าสั่งรื้อถอน เราอาจถูกอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องว่าละเว้น
หน้าที่เป็นคดีอาญา เขาร้องไปที่ ปปช.ว่าเราละเว้นหน้าที่ ซึ่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดแล้วก็มีมติให้รื้อถอน เมื่อยังไม่ยอมรื้อถอนก็ต้องฟ้องต่อด าเนินคดีต่อ ก็เป็น
เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย หน้าที่ของเราคือรวบรวมเอกสารส่งให้พนักงานสอบสวน 
ส่งให้อัยการเพ่ือด าเนินการ เราฟ้องเองโดยตรงก็ไม่ได้ เรียนให้ที่ประชุมทราบในส่วน
ของข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงที่ทา่นได้น าเสนอเข้ามา ก็ต้องเรียนที่ประชุมไว้ตรงนี้ว่า 

ปลัด อบต.ละหาร 



๒๒ 

ในบางประเด็นขออนุญาตที่ประชุมว่าในบางข้อ ในบางโครงการ ทีอ่าจจะมีตกอะไรบ้าง 
ต้องขออนุญาตจะไปตรวจทานและไปแก้ไข เพราะว่าในบางเรื่องก็อาจจะตก จะไป
ทบทวนกันให้คลอบคลุม แต่ก็อาจจะมีผ่านลอดสายตาไปบ้าง  ขอเรียนทีประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

รองประธานสภาฯ ตามท่ีท่านปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และตอบข้อซักถามของ
   สมาชิกแล้วในเรื่องการซ่อมรถดับเพลิงและการซื้ออุปกรณ์กีฬา มีสมาชิกท่านใดจะ
   ซักถามอีกหรือไม่   
 - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี          

(พ.ศ.2561-2565) ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 14 ท่าน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)   

รองประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปลัด อบต.ละหาร ในระเบียบวาระนี้ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เนื่องจากว่าเรามีความจ าเป็นในบางเรื่อง ซึ่งหลายเรื่องไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้    
แต่จ าเป็นต้องท า วันนี้จึงน าเสนอที่ประชุมขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

  เรื่องแรก  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ของส านักงานปลัด ขอโอนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10  ซึ่งจริงๆแล้วเขาก าหนดว่าต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
เพราะว่าอีก 2,3 วันนี้ 28 กรกฎาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ท่าน    
แต่เนื่องจากว่า แบบจะต้องใช้ตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลางมาเป็นหลัก และ
งบประมาณต้องใช้งบประมาณจ านวนสูงตามแบบที่ให้มา ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท   
ขึ้นไปทั้งนั้นเลย และไม่ได้ตั้งงบไว้ทั้งนั้นในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเข้าข่ายเป็นสิ่งก่อสร้างที่
จะต้องขออนุมัติสภาในการตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือโอนเงิน ก็ขออนุมัติโอนเงินงบ 
ประมาณมาตั้งจ่ายจ านวน 3,500,000 บาท โดยโอนจากงบกลาง เงินส ารองจ่าย     
ซ่ึงต้ังไวเ้ดิม 5,000,000 บาท ขณะนี้เหลือยู่ 4,961,923.10 บาท  โอนมา 
3,500,000 บาท มาเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว สถานทีก่่อสร้างนั้นเราดัดแปลงแบบ คือตามแบบเดิมสร้างเป็นซุ้มขนาดใหญ่
คร่อมถนน ของเราในเมื่อเรามีสะพานลอยอยู่แล้ว ดังนั้น เราเลยดัดแปลงเอาตัวในส่วน
ที่เป็นส่วนของที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเสาเราจะไม่ท า ก็คือเอาในส่วนของซุ้มที่เป็นรูปแบบ
ตามท่ีเขาก าหนดมาติดกับสะพานลอยทั้ง 2 ด้าน รวมความยาว 76 เมตร รูปแบบจะมี 
2 ชั้น  ชั้นล่างจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านและตราสัญลักษณ์ วปร. และ
สะพานลอยมีหลังคาโค้ง ในส่วนข้างบนจะเกาะติดบนหลังคา ส่วนใหญ่จะท าจากวัสดุ   
ไฟเบอร์กลาส  ในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ 3,500,000 บาท 

 
 



๒๓ 

  ต่อไปเป็นการขอโอนเงินงบประมาณ ในส่วนของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอโอนเงินงบประมาณเนื่องจากเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ซ่ึงก็ต้องปรับปรุง
ในบางเรื่อง เช่นตอนนี้เราจะต้องจัดการเรียนการสอนในระบบเรียกว่าทางไกลผ่าน 

 ดาวเทียม ที่ผ่านมาเราได้งบส่วนหนึ่งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มา  
ส าหรับมาเรียนทางไกลผ่านดาวเทียว ในส่วนของอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ ขอโอนเงิน
งบประมาณของกองการศึกษาฯ จ านวนเงินที่ขอโอน 236,400 บาท  เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

  รายการที่ 1  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จ านวน
เงินที่ขอโอน 34,000 บาท  (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 2  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท  จ านวนเงินที่ขอ
โอน 8,600 บาท (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 3  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  จ านวนเงินที่ขอโอน 11,600 บาท (ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 4  เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,800 บาท  
จ านวนเงินที่ขอโอน 7,600 บาท (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 5  เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 24,000 
บาท (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 6  เป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 2 ชุด ราคมชุดละ 
700 บาทต่อปี (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาฮ์)  

  รายการที่ 7  เป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว เป็นแบบปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ มีสวิทซ์ปิด-เปิด จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท จ านวนเงิน
ที่ขอโอน 3,400 บาท (ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม) 

  รายการที่ 8  เป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 36 ตวั 
ราคาตัวละ 3,300 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 118,800 บาท (ส าหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์) 

  รายการที่ 9  เป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ าพร้อมถังเก็บน้ า ขนาดไม่ต่ ากว่า 1,000 ลิตร 
จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท  จ านวนเงินที่ขอโอน 25,000 บาท (ส าหรับ
ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม) 
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  รายการที่ขอโอนเงินจะมีของส านักงานปลัด เป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
3,500,000 บาท ติดตั้งที่สะพานลอยหน้าปาก  และรายการโอนรายการครุภัณฑ์ของ
กองการศึกษา ในวงเงินรวมทั้งสิ้นที่ขอโอน 236,400 บาท  น าเรียนเสนอที่ประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากว่าเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นประเภทค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รองประธานสภาฯ ตามท่ีปลัดอบต.ละหารได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัด เพื่อเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมเกียรติ 
จ านวนเงินที่ขอโอน 3,500,000 บาท  และของกองการศึกษาฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และปั้มน้ า รวมจ านวนเงินที่ขอโอน 236,400 บาท  มีสมาชิกท่านใด     
จะซักถามหรือไม่ 

 - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการตามที่เสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ 14 ท่าน) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- ของส านักงานปลัด เพื่อเป็นค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวนเงินที่ขอโอน 
3,500,000 บาท  
- ของกองการศึกษาฯ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องปั้มน้ า     
รวมจ านวนเงินที่ขอโอน 236,400 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายก อบต.ละหาร ขอท าความเข้าใจกับการน าเสนอกับการปฏิบัติหน้าที่กับการอยู่ร่วมกัน เราในฐานะที่
เป็นนักการเมือง อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการ การปฏิบัติงานต้องเป็นระบบที่ไปกันได้ทั้ง      
2 ฝ่าย ทุกครั้งผมมีความตั้งใจเพื่อจะน าเสนอในส่วนของการประชาคมมาในทุกๆเรื่อง 
แต่ด้วยเหตุอุปสรรค ปัญหาในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่ในการท าไปแล้วบางเรื่องไม่
สามารถที่จะไปด าเนินการได้ ด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ อบต.
จริงๆ  ฉะนั้น ฝากท าความเข้าใจบางเรื่อง ความเข้าใจในส่วนงานของ อบต. และอ านาจ
หน้าที่ที่ถูกร้องขอ ไถ่ถาม และบางครั้งอาจเป็นการถูกประนามด้วย ก็เป็นบางครั้งบาง
ลักษณะ จึงอยากให้มีความเข้าใจว่าอ านาจหน้าที่ของการด าเนินการในส่วนของ อบต.
จริงๆ เราท าอะไรได้บ้าง ถ้าเราชี้แจงประเด็นนี้กับประชาชนเข้าใจปัญหาไม่เกิดผมเชื่อ 
ถามว่าท าไม่ได้เราท าไปใครรับผิดชอบ ทุกครั้งที่เป็นคดีความมา 10 กว่าคดี เพราะ
ต้องการอยากให้เกิดเป็นผลกับเรื่องรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ประชาชนขอมา แต่บางเรื่อง
ความร่วมมือตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะดันคนเดียวสุดท้ายไปไม่ได้ กับผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วม 
ระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่น จึงตั้งสมมุติฐานว่าอันไหนที่ท าได้ยินดี แต่ถ้า
อันไหนไม่ได้ก็หาวิธีการที่จะหาช่องทางให้ได้บ้างเป็นบางโอกาส ตราบใดที่ท างานได้ไม่
เข้าใจลักษณะนี้ก็เกิดปัญหาตลอด คนที่เคยได้แล้วสุดท้ายต้องการอยากได้ จึงฝากใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย ว่าการท่ีท่านจะวินิจฉัยหรือชี้มูลมาว่าไม่ได้ ท่าน
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ต้องมีค าชี้แจงที่ชัดเจนและชี้แจงแบบเข้าใจด้วย ค าพูดค าเดียวว่าไม่ได้มันหมดสมัยแล้ว 
ต้องบอกว่า 1 2 3 4 ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  อันนี้ต้องฝากท าความเข้าใจใน
เบื้องต้นและจะต้องเข้าใจตลอดว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราท าอะไรได้บ้าง และการตรวจสอบ
ในสิ่งที่ด าเนินการไปแล้วผมก็รับผิดชอบทุกเรื่อง ยอมรับทุกสภาพ แต่ในแง่ของความ 
รู้สึกแล้วแผนพัฒนาที่ถูกน าเสนอห้าปี อยากจะท าทุกโครงการเพราะบ้านเรา ชุมชนเรา 
อยากจะเห็นสิ่งที่ดงีาม แต่บางเรื่องติดที่นิติกรรม ผมก็ให้ข้อมูลและเป็นเรื่องสุดท้ายว่า
แผนพัฒนาที่ถูกส่งมา ประชาชนส่งมาจะอยู่บนเงื่อนไขว่า อบต.มาพิจารณา ถ้าไม่ได้ก็
คือไม่ได้เลยไม่ต้องมาคุยกันแล้ว เพราะเงื่อนไขท่านไม่ได้ วันนี้ไปคุยกับทางสุเหร่าแดง 
โต๊ะอิหม่ามก็คุยกันจบแล้ว งบประมาณต้ังเผื่อไว้เลยประมาณ 2 ล้าน ใส่งบประมาณไว้
ทุกปี แต่ถ้าคุณไม่เอานิติกรรมที่ดินทีแ่บ่งแยกทีช่ัดเจน ผมก็ยังไม่ท า ใส่ไว้ให้ทุกปแีต่ถ้า
นิติกรรมที่ดินไม่จบก็ยังท าอะไรไม่ได้ เพราะคนที่รับผิดชอบคือผม ฝ่ายหัวข้าราชการ 
เซ็นไปแล้วใครรับรอง แต่ความได้สมบูรณ์คือได้กับชุมชน นี่คือเป็นหนึ่งเงื่อนไขกับทาง 
อบต.ที่ถูกระบุว่าชัด ไม่ชัด ต่อไปถ้าไม่ใช่สาธารณะก็ไม่คุยแล้ว ใส่ได้แต่ไม่ท าให้ ต้องคุย
ให้ชัดลักษณะนี้ เพราะมันเป็นประเด็นปัญหาของค าพูดกับค าเสียดสีในเรื่องของความ 
รู้สึกของแต่ละคน อันนี้ผมตั้งข้อสังเกต เราอยู่ตรงนี้เรารับได้ทุกเรื่อง แต่บางเรื่องเป็น
เรื่องของความรู้สึกของคนทีม่องเราว่าท าไมไม่ท า ไม่ใช่พวกนี่ เป็นอย่างนั้นไปอีก ต้อง
ฝากความชัดเจนตรงนี้ว่า เรารับทุกเรื่องในการน าเสนอของประชาคมแต่ต้องพิจารณา
ตามเงื่อนไข พอเงื่อนไขไม่ครบเราไม่ท า จึงเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าทุกคนอยากจะยกเป็นที่
สาธารณะ แต่ประเด็นก็คือคุณยกหรือยัง คุณยกอยู่ทีท่ีด่ิน แต่ยังไม่ยกให้ อบต.  มอบ
อ านาจให้ อบต. เป็นคนด าเนินการ และก็ต้องเข้าสภาเพ่ือที่จะรับรองว่าที่ซอยยกให้   
20 , 30 ซอยนั้น พวกเราเห็นชอบทุกคนหรือไม่ บางซอยมีที่ 50 ไร่ ถนนผ่ากลางมัน 
ก็ไม่ได้ ต้องชี้แจงชัดเจนว่าอันนี้เราไม่รับ นี่คือเป็นความรู้สึกของคนที่ถูกมอง วันนี้ก็ถูก
มองท าไมท าตรงนี้ได้ ท าไมท าตรงนี้ไม่ได้ เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องรับรู้ร่วมกันว่าเรา
อยากท า ถ้าเงื่อนไขได้ไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่ใช่ว่าขอมา 20 โครงการจะเอาทั้งหมด พวกเรา
ก็เชื่อว่าไม่มีใครให้ ผมใช้ระบบของการเจือจางพอสมควรของแต่ละหมู่ เชื่อว่าหมู่หนึ่งก็
ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านทุกปี ไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกเรื่อง แต่มันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ไป ฉะนั้น ประชาสัมพันธ์โปรดท าความเข้าใจตรงนี้ ผมอยากจะให้ท่านซึ่งมีหน้าที่โดย 
ตรงในการเป็นสมาชิกสภาเป็นผู้ที่ซ่ึงรับเรื่อง ท่านต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อน 
ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อะไรเลยก็เป็นประเด็นปัญหาอีก และค าหนึ่งขอร้องว่าอย่าตอบค านี้
เด็ดขาดท่ีประชาชนถามว่าอะไร อบต. ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ท่านต้องรู้ไว้ก่อน ถามมา เพราะ
ท่านจะถูกมองว่าขาดการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการเป็นผู้แทน
ของประชาชน วันนี้ท่านเปิดเลยทุกหน้าในเรื่องของโครงการหรือว่าอะไร กระทบได้ทุก
หน้า ผิดก็คือผิดว่ากันไป ไม่ได้ก็คือไม่ได้ เพราะการที่เราจะไปหวานอมขมกลืน ก็ไม่ใช่  
ซึ่งที่เป็นคดีก็แก้กันไป อันนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าเรามาตรงนี้เราท าอะไรได้บ้าง ไม่ใช่
ท าไดห้มด และไม่ใช่ว่าท าอะไรไม่ได้หมด มันก็ได้ค่อยๆ ไป อันใดที่ถามว่าผลักดันไหม 
ผลักดันตลอดในทุกๆเรื่อง แต่บางเรื่องเขาอ้างกฎหมายมาใครวินิจฉัย ผมถึงบอกว่า
ท้องถิ่นมันก็หวานอมขมกลืนนะ บางทีก็อยู่ตรงกลาง จะแซงหน้าไปเลยก็ไม่ได้ จึงขอ
ความร่วมมือว่าเราต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อน แล้วเราค่อยแบ่งถ่ายความรู้

นายก อบต.ละหาร 



๒๖ 

เหล่านี้ไปสู่ภาคประชาชน มันไม่มีใครรักเราหมด และก็ไม่มีใครเกลียดเราหมด แต่ต้อง 
ชี้เป็นประเด็นๆ ไป ไม่ใช่สาธารณะต่อไปก็จบไม่ต้องคุยแล้ว แล้วอะไรที่ซื้อได้บ้างและ 
ซื้อไม่ได้บ้าง อันนี้ก็อยู่ในแง่ของความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดด้วย ผมยกตัวอย่าง
ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่บอกว่าท าไม่ได้ แต่วันนี้เราขึ้นทะเบียนหรือไม ่ณ วันนี้
ต้องถูกรับรองจากคณะกรรมการสภาจังหวัด ถ้ารับรองมาซึ่งมาขึ้นทะเบียนแล้วเข้าแผน 
ท าได้ ไม่ใช่ว่าเราก็เห็นว่าสมบูรณ์เราจะท า อันนี้ต้องน าเสนอว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิด 
ถามว่าเราอึดอัดไหม ผมอึดอัดนะครับบางเรื่อง แต่ก็ต้องรับฟังทุกเรื่อง และยินดีที่จะขอ
การชี้แนะ และยินดีที่จะถูกวิพากย์ และยินดีที่จะรับค าชมในทุกๆเรื่อง ขอให้อยู่ร่วมกัน
เพ่ือความสมบูรณ์ในหน้าที่ที่เราเคยปฏิบัติมา และก็เชื่อว่าทุกคนมีใจรักท่ีจะพัฒนาบ้าน
เรา ก็ค่อยเป็นค่อยไปตามงบประมาณที่มี อาจจะได้บ้างหรือยังไม่เสร็จก็ว่ากันไป  

ปลัด อบต.ละหาร  ขออนุญาตมีเรื่องจะเรียนท่าน ในวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ อบต.จัดโครงการ
ในเรื่องของการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เรียนให้ท่านทราบว่า 
วันที่ 30 กรกฎาคม นัดออกเดินทางเวลา 06.00 น. ที่แรกไปดูงานที่นครปากเกร็ด   
ในเรื่องของพลังงานทดแทนและไปดูงานที่อ่ืนต่อ ซึ่งเรื่องพลังงานทดแทนเราอยากจะ
เห็นว่าหมู่บ้านไหนที่ไปแล้วท าจริงๆ เราจะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ จริงๆแล้วมีหลาย
หนทางที่ท าได้ เมื่อคราวก่อนกองการเกษตรจัดอบรม ลุงยวงแกเอามาให้ดูว่าแกท า
อย่างไรบ้าง อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งเอาไปใช้ได้ โซล่าเซลล์ผลิตจากน้ ามันดีเซลจาก
พลาสติก หรือว่าการใช้น้ ามันที่ซ้ าแล้วหรือใช้แล้วเอามาท า ตอนนี้ในเรื่องของไบโอดีเซล 
และในส่วนในเรื่องของการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่จะจังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 สิงหาคม ที่ระยองเราติดต่อไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนว่าง
เลย คือเราติดต่อไปที่เทศบาลแห่งหนึ่ง เมื่อปีกลายเขาได้รางวัลจาก ปปช. แต่ปีนี้เขาถูก
เล่นงานฐานทุจริต ก็เลยได้ที่เทศบาลต าบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี กับมีอีกท่ีหนึ่งถ้า
เจีนดเวลาได ้ที่เทศบาลเมืองสามร้อยยอด จังหวัดลพบุรีเหมือนกัน ซึ่งหลายคนเคยอาจ
ได้ยินชื่อ คุณสายใจ ที่เขาไดรับรางวัลจาก UN เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ซึ่งตอนแรกพลังงานทดแทนที่ลพบุรีก็มีที่กองบิน 2 ลพบุรีมีครบวงจรเลย 
ให้ท่านส่งแบบตอบรับให้ด้วย   

กับอีกเรื่องไม่ทราบว่ามีท่านใดที่แสดงความประสงค์ไว้ที่จะไปอบรมของสมาชิก 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามก าหนดวันจะเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ ผมเองก็ใช้เวลาวันเสาร์ 
อาทิตย์ ไปเรียนรู้เหมือนกัน เพราะว่าวันธรรมวิทยากรจากกรมฯ หน่วยงานของรัฐ       
ก็จะเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ เราสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการไปอบรมได้  

ส่วนความชัดเจนในการเลือกตั้ง ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ระบุชัดเจนคงต้องรอ
หลังจากท่ีรัฐบาลแถลงนโยบายนี้ก่อนว่าจะไปอย่างไรต่อ ณ วันนี้ค าสั่ง คสช.ที่เก่ียวกับ
องค์กรท้องถิ่นหลายๆ เรื่องยังอยู่นะครับ ไม่ได้ยกเลิก รวมทั้งผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น
หลายคนที่ถูกค าสั่ง คสช. หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก็ยังติดกับดักอยู่ ยังไม่ได้ถูกยกเลิก       
คงรออีกระยะหนึ่ง แต่คาดว่าในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณนี้คงไม่มีแน่นอนการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

 



๒๗ 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ 9 

ผมจะฝากค าถาม ถามไว้แล้วมาตอบในการประชุมหน้าก็ได้ เรื่องอาคารที่ท าการอบต.
ใหม่นี้ เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ การประชุมครั้งหน้าผมจะมาเอาค าตอบ ขอบคุณครับ 

 

รองประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   -ไม่มี -   ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
     ลงชื่อ นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
      (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
              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 ในคราวประชุมสมัยสามัญ                           
ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่ สาม  ในวันที่  6  สิงหาคม  2562    
    
        ลงชื่อ นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
      (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
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