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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่สอง 
ครั้งที่ 1 /2562 

วันที่  4  พฤษภาคม  2562   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3)  องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
 
ผู้มาประชุม  

1 นายทองสุข    แสงจันทร์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายเดชา      มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
3 นายประเสริฐ    บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 1 
4 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 2 
5 นายทัศไนย    แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 3 
6 นายสมศักดิ์    ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 3 
7 นายสมาน     บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 4 
8 นายประจบ    แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 5 
9 นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 6 

10 นายฮาบีบุลเลาะห์   ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 6 
11 นายปรีชา     วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 7 
12 นายมูฮ าหมัด   เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 7 
13 นายสมเกียรติ    เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
14 นางสาวปิยวรรณ    ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 8 
15 นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
16 นายประเสริฐ    ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร  หมู่ที่ 9 
17 นายบุญมี    ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
     1     นายสมหวัง  คนตรง   รองประธานสภา อบต.ละหาร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์      อยู่เจริญ นายก อบต.ละหาร 
2 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางสาววรรณภา    วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
4 นายวรเชฏฐ       คล้ายมณี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายดุสิต    อัปรมาตย์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร 
7 นางจุรี     ค าเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
8 นางสาวยุพาวรรณ   วันแอเลาะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
9 นางทัศนีย์  อมรศานติตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

10 นางสาวภารดา   เครือมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
11 นางสาวผกาวรรณ  เหล็กดี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12 ว่าที่ ร.ต.สกล   เหรียญเครือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13 นางรพีพรรณ   ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นางสาวสุพันธนีย์   สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  

ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
1 นายสมศักดิ์     เทศเซ็น ที่ปรึกษานายกฯ ด้านการศึกษาฯ 

เริ่มประชุมเวลา  10.10  น. 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารทุกท่าน วันนี้ที่
ก าหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
2562 สมัยที่สองไว้ ขณะนี้ได้เวลาแล้วขออนุญาตนับองค์ประชุมขณะนี้มีสมาชิกอยู่ใน
ห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลละหารได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 
ขณะนี้ได้เวลาที่ประชุมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง 

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2561  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้จ านวนสี่สมัย  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามความใน         
ข้อ 21 ข้อ 22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่สอง               
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
    (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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1.2  แนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่   
- ว่าที่ ร.ต.สกล  เหรียญเครือ  บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ครั้งที่แล้ว) 

ประธานสภาฯ มอบให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสภาอบต.ละหาร ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีทั้งหมด 36 หน้า                

    หน้าที่ 1 รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
 หน้าที ่2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

หน้าที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว            
รายละเอียดอยู่ในหน้าที ่3  

  หน้าที ่4 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ แจ้งให้ทราบ พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม และ พ.ร.บ.เลือกตั้งสภาท้องถิ่น 
รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที ่4-6 

หน้าที่ 6 ระเบียบวาระท่ี 3.2 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  รายละเอียดอยู่ในหน้าที ่6-13   

หน้าที่ 10 ระเบียบวาระท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รายละเอียดอยู่ในหน้าที ่10-13 

หน้าที่ 13  ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2562  รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที ่13-26 (ซึ่งสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับนี้) 

หน้าที่ 27  ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
เป็นเทศบาล... รายละเอียดอยู่ในหน้าที ่27-32  ซึ่งสภาให้ความเห็นชอบการยกฐานะ
ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง 

หน้าที ่32 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  รายละเอียดอยู่ในหน้า 33-36         
ซึ่งได้ส่งล่วงหน้าให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่    
-  ไม่มีสมาชิกแก้ไขเพ่ิมเติม – จึงขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ยกมือ (ยกมือ 15 ท่าน) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  สมัยท่ีหนึ่ง  ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

ปลัด อบต.ละหาร  มีเรื่องที่จะเรียนท่านในเรื่องแรก เรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งก าหนดการพระราชพิธีเริ่มตั้งแต่เม่ือวาน และวันนี้
ซ่ึงเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีบรมราชาภิเษก และในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีออกมหาสมาคม และตอน
เย็นจะเป็นขบวนเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค และในวันที่ 6 จะ
มีพิธีลงนามถวายพระพร ซึ่งได้มีค าสั่งมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ให้มีการจัดทั่วประเทศ 
ทุกอ าเภอทั่วประเทศต้องมีการจัดอย่างน้อย 1 แห่ง อ าเภอบางบัวทองก าหนดจัดที่วัด
บางไผ่พระอารามหลวง เพราะว่าสถานที่เหมาะสม ก็จะมีพิธีในช่วงตอนบ่ายของวันที่ 6 
พร้อมกับส่วนกลาง  ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้ ทุกแห่งก็ส่งพนักงานข้าราชการเข้าร่วมพิธีทั้ง
ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ และในวันพรุ่งนี้จะมี 2 คณะ ของละหารด้วยไปร่วมเฝ้า
รับเสด็จในส่วนกลางทั้งขบวนเสด็จออกมหาสมาคมและขบวนเสด็จเลียบพระนคร  
เรียนให้ท่านทราบ 

อย่างวันนี้ก็ได้เวียนหนังสือไปว่าขอใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องจากว่าในขณะนี้ทาง
รัฐบาลก าหนดให้สวมเสื้อสีเหลืองกันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562  
และอีกเรื่องที่เราต้องรีบท าคือซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ต้องรีบท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะ
เป็นการสั่งมาก็ไม่ทันเพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร แต่อย่างไร
ก็แล้วแต่ต้องท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ จนกระทั่ง 28 กรกฎาคม ซึ่งจะเป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน 

เรื่องต่อมาเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ในพ้ืนที่ของละหารเราก าลังประสบ
ปัญหาในเรื่องของน้ าที่จะใช้ดับไฟ น้ ากิน น้ าใช้ เรามีประปาอยู่ทั่วถึง แต่ตอนนี้ที่เป็น
ห่วงคือน้ าทีจ่ะใช้ดับไฟเพราะน้ าตามคลองต่างๆ แห้งลงไปมาก และบางคลองจะมีสภาพ
เริ่มเสียแล้ว สภาพน้ าแห้งและไม่ไหลเวียน ท าให้น้ าที่ใช้ดับไฟหายาก เกิดไฟไหม้ขึ้นก็
บ่อย บางวันถึง 3 รอบ ในการที่รถจะไปวิ่งดูดน้ าถ้าวิ่งไปไกลกว่าจะดูดน้ ากลับมาก็จะไม่
ทัน แตท่ี่ผ่านมาก็พยายามขอความร่วมมือจาก อบต.อ่ืน จากเทศบาลช่วยกัน แต่ปัญหา
คือแหล่งน้ าก็ต้องขอความกรุณาท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด้วยในการจุดไฟ
เผานา เผาขยะ แล้วก็เกิดการลามขึ้นมา อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่หมู่ 5 เมื่อวันวานที่หมู่ 1 
เป็นต้น การดับไฟเผาหญ้าใช้เวลาดับกันนานเหนื่อยมาก สิ้นเปลืองน้ ามัน สิ้นเปลืองน้ า 
ขอความกรุณาช่วยเตือนกันด้วย บางทมัีนไม่ทันก็ลามเข้าไปอาจจะไปถึงบ้านเรือน
ทรัพย์สินของประชาชนได้ ก็ต้องให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านด้วย ถ้า
จ าเป็นจะต้องเผาอย่างไรต้องควบคุมดูแลให้ได้ว่าจะเผาขยะหรือเผาหญ้าในที่ ในสวน
ของตัวเอง เรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้มีกฎหมายบังคับใช้แล้วถ้าท่านเผาแล้วก่อให้เกิด
ควันไฟ ก่อให้เกิดเขม่าไฟขึ้นมาเป็นความผิดทางกฎหมาย โทษปรับอย่างข้ันต่ า  โทษ
จ าคุกถ้าหากว่ามันลามไปก่อให้เกิดทรัพย์สินของคนอ่ืนเสียหาย ก็ต้องเรียนให้ท่านช่วย
ท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ณ วันนี้ก็ยังกังวลอยู่อีกหลายจุด พวกท่ีเป็นพวกที่ทิ้งร้าง
ทั้งหลาย ถามว่าท าอย่างไรได้ก็ไม่มีกฎหมายอะไรจัดการพวกนี้ได้ ถามกับเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดแล้วว่าท าอย่างไร เขาก็บอกว่าก็ไม่มีกฎหมายอะไรไปจัดการได้ เพราะว่า
เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรื่องยากเหมือนกันในเรื่องนี้ พยายามที่ 
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จะขอความร่วมมือไปในการดูแลที่ของตัวเองด้วย ไม่ให้เกิดแบบนี้ หรือว่าทิ้งให้ร้างไว้
แล้วมีผู้เอาขยะมาทิ้ง บางทีในการการสืบหาตัวเจ้าของก็ยาก บางทีส่งจดหมายไปทาง
ไปรษณีย์ก็ไม่รับ ไปรษณีย์ตีกลับมา บางทีเห็นเป็นจดหมายไปจากหน่วยงานก็จะไม่ค่อย
รับ ฉะนั้น ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นปัญหากับเรา ก็คาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกประมาณ
หนึ่งเดือนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนได้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือความร้อน อาจจะเกิดมีลม
พายุขึ้นบ้าง มีประสบความเสียหายกันบ้างเล็กน้อยในหลายราย ตอนนี้ที่ได้รับแจ้งมา
ประมาณ 5 ราย มีหมู่ 7 หมู่ 8 ในเรื่องของลมพายุท าให้เสียหายไม่มาก ซึ่งในการ
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ จะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดอยู่ว่าให้ความช่วยเหลือได้
เพียงใด แต่ต้องเรียนให้ทราบว่าการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนแต่ไม่ใช่ไปชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด อย่างเช่นบอกว่าบ้านลม
พัดหมดทั้งหลังต้องสร้างให้ใหม่ใช้งบแปดแสนบาท คงไม่ใช่ เพราะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าช่วย
ได้เท่าไหร่ ต้องเรียนให้ทราบ 

อีกเรื่องคือในเรื่องของการดูดวงจันทร์เพื่อที่ก าหนดวันเข้าวันที่ 1 ของเดือน
รอมฎอน ถ้าเราดูตามปฏิทินก็คงเป็นวันอาทิตย์นี้ การดูดวงจันทร์ในการก าหนดจึงคาด
ว่าวันจันทร์ที่ 6 พ.ค. นี้น่าจะเป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอนแล้ว  ฉะนั้นเมื่อปรึกษากันแล้ว
จึงจ าเป็นต้องขอประชุมวันนี้เพ่ือให้เสร็จสิ้นไปก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน คิดว่าในเดือน
รอมฎอนในหลักท่ีผ่านมาเราจะไม่จัดการประชุมหรือว่าจัดกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับมวลชน
ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ ต้องเรียนให้ท่านทราบในส่วนตรงนี้ว่าท าไมจัดประชุมในวันเสาร์ แต่
ถ้าดูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนั้น 
ระเบียบก าหนดไว้ว่าสมัยประชุม มีก าหนด 15 วัน เป็นการนับรวมหมดเสาร์-อาทิตย์ 
ไม่ได้เฉพาะวันท าการเท่านั้น  ดังนั้น การจัดประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ก็ไม่ถือว่าเป็น
การผิดระเบียบใดๆ เป็นการประชุมที่ชอบด้วยระเบียบ เรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 4.1  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562)  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

   4.2  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2562)  
       ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
4.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายก อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี 4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เพ่ิมเติม           
(ครั้งที่ 1/2562)  

  หลักการและเหตุผล   
ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และน ามาใช้ประกอบ  
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณ   
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ที่จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไป
จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ใน
แผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้โครงการพัฒนาดังกล่าวสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงทีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2562)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ  
รายละเอียดต่างๆ มอบให้ปลัด อบต. ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

ปลัด อบต.ละหาร ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 ไดม้ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระเบียบ วิธีการ ในการจัดท าแผน    
ทั้งนี้โดยยังคงหลักการว่าองค์กรท้องถิ่นจะต้องมีแผนพัฒนา 4 ปี ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะมี
ปัญหาในเรื่องของการแก้ไขเพ่ิมเติมแผน จึงได้มีการแก้ไขระเบียบฉบับที่ 3 ขึ้นมาเพ่ือ  
ให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน ในข้อ 22 และข้อ 22/1 ว่าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่นสามารถท่ีจะด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแผน 
พัฒนาท้องถิ่นได้ โดยกระบวนการที่ก าหนดคือต้องมีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ประชาคมระดับต าบล เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผ่านเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนจึงจะประกาศใช้ได้ โดยในการแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งนี้นั้น เพ่ือที่จะรองรับในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563  และในส่วนของที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้ไปตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ซ่ึงปัญหาความต้องการ กับในเรื่องของนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีมา ก็ยังไม่แน่ว่าอาจจะต้องมีการประชุมประชาคมแล้วมีการ
เปลี่ยนแปลงกันอีก เพราะว่าขณะนี้ก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระเบียบ 
วิธีการจัดท าแผน และวิธีการงบประมาณกันใหมอี่ก เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิธีการ
งบประมาณซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอีก เพราะต่อไปนี้บางส่วนองค์กรท้องถิ่นจะต้องเสนอขอ
งบประมาณโดยตรงกับส านักงบประมาณ โดยส านักงบประมาณที่เราเรียกว่าสภาพัฒน์
จะเป็นผู้พิจารณาในส่วนของงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุน เช่น เงิน
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อุดหนุนในเรื่องของด้านการศึกษา เงินอุดหนุนด้านการสาธารณสุข  ซึ่งปัจจุบันนี้เขา
จัดสรรให้มาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้มาอยู่    

  (ตามร่างแผนพัฒนาฯ เล่มฉบับปกสีเหลือง) ในเรื่องของการเพ่ิมเติมแผน ซึ่งได้
มีการเพ่ิมเติมแผนเข้ามาในแผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการเพิ่มเติมในช่วงของปี 2562 และ
ปี 2563  ของปี 2562 เพ่ิมเติมเข้ามา 1 โครงการ ของปี 2563 เพ่ิมเติมเข้ามา 31 
โครงการ รวม  32 โครงการ  ในกรอบวงเงิน 49,203,200 บาท  ที่เพ่ิมเข้ามาคือ 

ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน เพ่ิมเข้ามา 14 
โครงการ ในปี 2563  (รายละเอียดอยู่ในหน้า 3-7)                                                                                         

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  แผนงานเคหะและชุมชน  เพิ่มเข้ามา 1 โครงการ ในปี 2563  
(รายละเอียดอยู่ในหน้า 8) 

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/ความปลอดภัย และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย  แผนงานการรักษาความสงบภายใน เพิ่มเข้ามา 1 
โครงการ  (รายละเอียดอยู่ในหน้า 9) 

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เพ่ิมเข้ามารวม 12 
โครงการ  

- แผนงานบริหารทั่วไป เพิ่มเข้ามา 2 โครงการ  ในปี 2562 จ านวน 1 
โครงการ และในปี 2563 จ านวน 1 โครงการ   

- แผนงานการศึกษา  เพ่ิมเข้ามา 2 โครงการ ในปี 2563   
- แผนงานสาธารณสุข เพ่ิมเข้ามา 1 โครงการ ในปี 2563   
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  เพ่ิมเข้ามา 7 โครงการ ในปี 2563 
(รายละเอียดอยู่ในหน้า 10-18) 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  เพ่ิมเข้ามารวม 4 โครงการ   
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  เพ่ิมเข้ามา 1 โครงการ ในปี 2563 
- แผนงานการเกษตร  เพ่ิมเข้ามา 3 โครงการ ในปี 2563 
 (รายละเอียดอยู่ในหน้า 19-20) 
และข้างหลังจะเป็นบัญชีครุภัณฑ์ (รายละเอียดอยู่ในหน้า 31-37) ซ่ึง

จ าเป็นต้องจัดหาเพ่ิมเติมเพราะว่า ณ วันนี้เราจะต้องเข้าสู่ระบบ IT ทั้งหมด อย่างเช่น
การออกใบเสร็จรับเงินจะต้องออกผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะต้องมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทางธนาคารด้วยในเรื่องการช าระเงิน การโอนเงิน และณ วันนี้ถ้ามีประชาชน
มาติดต่องานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ห้ามไปขอบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสาร ดังนั้นเราก็ต้อง
ซื้อเครื่องสแกนบัตรประชาชน และก็ต้องเชื่อมข้อมูลกับส านักทะเบียนราษฎรของกรม 
การปกครองในการพิสูจน์ตัวบุคคล ดังนั้นสิ่งส าคัญขณะนี้ท่านไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องพก
บัตรประชาชนติดตัวและต้องเป็นบัตรรุ่นใหม่แบบสมาร์ทการ์ด ตอนนี้ต้องใช้บัตรสมาร์ท
การ์ดเพราะการพิสูจน์ตัวบุคคลเขาจะดูท่ีเลขประจ าตัว 13 หลักก่อน แล้วข้อมูลใน
สมาร์ทการ์ดจะมีลายนิ้วมือของท่าน   

 



๘ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
- ไม่มี -  ขออมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ขอให้ยกมือ (ยกมือ 
15 ท่าน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2562) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายก อบต.ละหาร มอบให้ปลัด อบต.ละหารชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.ละหาร ต่อมาในเรื่องของแผนพัฒนาฉบับเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลง ค าว่าเพิ่มเติม
หมายความว่าโครงการนั้นหรือว่าเรื่องนั้นไม่มีอยู่ในแผนเดิมก็เพ่ิมเข้าไปในแผนเดิม ส่วน
เปลี่ยนแปลงคือโครงการนั้นมีอยู่แล้วในแผนเดิม แต่ว่าเปลี่ยนแปลงใหม่เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพ เช่นเดิมก าหนดไว้ว่าจะท าถนนเส้นนี้ยาว 200 เมตร กว้าง 5 เมตร  แต่พอ
ปรากฏว่าเอาเข้าจริงท าไม่ได้ ท าได้แค่ 100 เมตร ก็ต้องมาเปลี่ยนแปลง หรือเคย
ก าหนดเดิมไว้ว่ากว้าง 5 เมตร แต่พอท าจริงได้แค่ 4 เมตร ก็ต้องมาเปลี่ยนแปลง คือ
ของเดิมมีอยู่แล้ว ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมคือท าถนนแต่เปลี่ยนขนาดความยาว 

ในส่วนของโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามา ที่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
เข้ามาโดยมติของประชาคม จะมีอยู่ทั้งหมด 14 โครงการ ในวงเงินจ านวน 
41,214,000 บาท  โดยการขอเปลี่ยนแปลงในแผนของปี 2562 จ านวน 1 โครงการ  
ของปี 2563 จ านวน 12 โครงการ และของปี 2564 จ านวน 1 โครงการ โครงการที่
ขอเปลี่ยนแปลง เช่นว่าการขยายถนนสายเกาะดอน หมู่ 1 หมู่ 4 มีการขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่สามารถท่ีจะเดินหน้าต่อไปได้ ก็จ าเป็นที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงแต่
ว่าวัตถุประสงค์ตามเดิมคือขยายถนนตามวัตถุประสงค์เดิม  

โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
เปลี่ยนแปลง 2 โครงการ ในปี 2563  

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในแผนงานเคหะและชุมชน ในปี 2563 เปลี่ยนแปลง        
3 โครงการ 

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ขอเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น   
9 โครงการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 41,214,000 บาท   

- ในแผนงานการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลง 6 โครงการในปี 2563 
- ในแผนงานสาธารณสุข  ขอเปลี่ยนแปลง 1 โครงการในปี 2562  ขอ

เปลี่ยนแปลง 1 โครงการในปี 2563 และขอเปลี่ยนแปลง 1 โครงการในปี 2564      
(รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับปกสีชมพู ตั้งแต่หน้าที่ 2       
เป็นต้นไป)  ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นวัตถุประสงค์ยังเหมือนเดือน น าเรียนเสนอที่
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 



๙ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
- ไม่มี -  ขออมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ขอให้ยกมือ (ยกมือ 
15 ท่าน) 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง                           
(ครั้งที่ 1/2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

นายก อบต.ละหาร  มอบให้ปลัด อบต.ละหารชี้แจงรายละเอียด 

ปลัด อบต.ละหาร ในเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 27 ก าหนดว่า
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  รวมทั้งการ
โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือรายการนั้นไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณเดิมต้องโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือโอนเงินที่อยู่ในข้อบัญญัติงบ 
ประมาณที่มีอยู่แล้ว อาจจะโอนจากรายการไหนที่คิดว่าเป็นเงินที่เหลือหรือรายการนั้น
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้แล้ว  กับเป็นการโอนกรณีที่โอนมาตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระเบียบก าหนดให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 

    รายการที่ขอโอน มีดังนี้ 
ในส่วนของส านักงานปลัด ขออนุมัตโิอนเงิน จ านวน 12 รายการ โดยขอโอน

จากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซ่ึงเดิมต้ังงบประมาณไว้ 1,000,000 บาท  ขอโอนไป 

1) เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือซ้ือเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  ส าหรับติดตั้งในห้องละหมาด  

2) เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับเก้าอ้ีใช้ในห้องประชุมสภา จ านวน 4 ตวั  
ราคาตัวละ 7,000 บาท   

3) เป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
DALR จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 70,000 บาท   

4) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร แบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 700 บาท ที่เรียนไปเมื่อ
สักครู่ว่าตอนนี้ห้ามขอถ่ายบัตรประชาชนแล้ว ฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีเครื่องอ่าน
บัตรนี้ไว้เพ่ือใช้ในการที่จะอ่านบัตร เพราะว่าก็จ าเป็นในการมาขอจะทะเบียน มาขอ
อนุญาต เราจ าเป็นทีจ่ะต้องมีข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนว่าใครเป็นผู้มาขอเลข
ประจ าตัว 13 หลัก ที่อยู่ของเขาจ าเป็นต้องมี ส่วนที่ต้องใช้จะมีส านักงานปลัด        
กองสวัสดิการสังคม กองช่าง กองคลัง 



๑๐ 

5) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท 

6) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี       
ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A 3 จ านวน 1 เครือ่ง ในวงเงินงบประมาณ 
63,000 บาท 

7) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อซื่อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท 

8) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
3,800 บาท 

9) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท 

10) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อชุดโปรแกรมประยุกต์ (Adobe 
Master Collection) จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท 

11) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน      
1 ชุด ราคาชุดละ 700 บาท/ปี 

12) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี  จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท 

ในส่วนของกองคลัง  ขออนุมัติโอนเงิน จ านวน 11 รายการ โดยขอโอนจาก  
งบเงินเดือนของพนักงาน เดิมตั้งไว้ 4,375,980 บาท ซ่ึงขณะนี้มีเงินคงเหลืออยู่ 
2,996,050 บาท ขอโอนไป  

1) เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 14 ตัว ราคา     
ตัวละ 2,500 บาท  เป็นเก้าอ้ีส าหรับพนักงานและเป็นเก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อด้วย   

2) เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก จ านวน 2 ชุด    
(ชุดละ 6 ตู้) ราคาชุดละ 60,000 บาท จะเห็นได้ว่างานจัดเก็บรายได้ไม่มีตู้เก็บเอกสาร
ส าคัญในเรื่องของแบบยื่นรายการภาษี แบบประเมินภาษี ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญท่ีต้อง
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 20 ปี 

3) เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
43,400 บาท 

4) เป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ราคาคันละ
868,000 บาท 

5) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล 
ผล แบบที่ 1 จ านวน 5 เครื่อง ราคา 22,000 บาท  รวมเป็นเงิน 110,000 บาท 
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6) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน  90,000 บาท 

7) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีก
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
8,000 บาท  รวมเป็นเงิน 32,000 บาท 

8) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 8 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท  รวมเป็นเงิน
96,000 บาท 

9) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 8 ชุด ราคาชุดละ 3,800 
บาท  รวมเป็นเงิน 30,400 บาท 

10) เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท  รวมเป็นเงิน 52,200 บาท 

ในส่วนของกองช่าง  ขออนุมัติโอนเงิน จ านวน 1 รายการ  โดยขอโอนเงินใน
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณตั้งไว้ 2,000,000 บาท  ขอโอนจ านวน 60,000 บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์
การเกษตร มอเตอร์ซัมเมอร์ซิเบิ้ล (มอเตอร์เครื่องสูบน้ า) จ านวน 1 เครื่อง ราคา    
เครื่องละ 60,000 บาท เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังเหลือจุดของประปาบาดาลอีก 1 จุด 
ซึ่งยังจ าเป็นต้องมีอยู่ เพราะว่า ณ จุดตรงนั้นผู้ใช้น้ ายังมีและในส่วนของเมนประปายัง
เข้าไม่ได้   

ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนเงิน จ านวน 1 
รายการ  โดยขอโอนจากค่าใช้สอย ที่ตั้งไว้เป็นค่าเช่าบ้าน 96,000 บาท งบประมาณที่
เหลือขณะนี้ 84,000 บาท ขอโอน 17,000 บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เป็นค่าถังออกซิเจน จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 8,500 บาท ส าหรับรถ 
พยาบาลฉุกเฉิน ขนาด 6 คิว (40 ลิตร) 

ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ขออนุมัติโอนเงิน จ านวน 1 รายการ ขอโอน
จากค่าใช้สอย ที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย
และจิตใจผู้สูงอายุ (สานสายใย) เดิมตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 136,200 บาท  ขอโอน 1,400 บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือซื้อ
อุปกรณ์เครื่องอ่านแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 ชุด ราคา    
ชุดละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 1,400 บาท  รายละเอียดอยู่ในเอกสารบัญชีขอโอนเงิน
งบประมาณ น าเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
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ที่จะถามก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโอนงบประมาณแต่อย่างใด จะถามเรื่องโครงการที่
ประชาคมครั้งที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องโครงการที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งที่
ประชุมประชาคมวันนั้น ได้เสนอโครงการก่อสร้างหลังคาคุลมลานอเนกประสงค์ของ
ชุมชน ซึ่งสถานที่ก่อสร้างคือหน้าโรงเรียนแสงประทีป แตเ่ป็นที่ดินของมัสยิด แต่
โครงการนี้ไม่ได้รับการบรรจุเข้าในแผน อยากจะเรียนถามว่าโครงการนี้ได้ไปไหน 
เพราะว่าวันนั้นที่ประชุมได้เสนอมาแล้วรู้สึกว่าจะเป็นอันดันต้นๆ เหมือนกัน อยาก  
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วยครับ 

ปลัด อบต.ละหาร ทางฝ่ายแผนแจ้งว่า ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฉบับเดิมฉบับใหญ่อยู่แล้ว อยู่ในทุกปี  
ตั้งแต่ปี 2561-2564 จึงไม่ได้เพิ่มลงไปในนี้อีก 
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จริงๆ แล้วทราบดีว่าอยู่ในแผน แต่วันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามีการสร้าง
ในที่ดินของมัสยิด ซึ่งในแผนน าไปลงในส่วนของเป็นงบของ สปช.(ส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาแห่งชาติ) แต่จริงๆแล้วเป็นที่ดินของมัสยิด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ประถมศึกษาแต่อย่างใดก็อยากให้เป็นไปตามนั้นครับ  ไมไ่ด้เกี่ยวกับโรงเรียน คือ
เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง แต่ว่าไปสร้างในรั้วของโรงเรียนเท่านั้น แต่ว่าที่ดินเป็นของ
มัสยิด เป็นที่ดินวากัฟ แต่ให้โรงเรียนสร้างประโยชน์ คือตัดจากงบ สพฐ.ออก ให้เป็น
งบของ อบต. 

ปลัด อบต.ละหาร ถ้าท่ีดินเป็นของมัสยิดแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ คือต้องไปแก้ไขเรื่องประเด็น
ของโครงหลังคา แต่ว่าประเด็นเรื่องท่ีดินคือที่ดินเป็นของมัสยิด ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่
ราชพัสดุ ยังเป็นที่ดินของมัสยิดอยู่ คือขอให้สร้างโดยใช้งบของ อบต. ไม่ใช่ใช้งบของ 
สพฐ. 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   
- ไม่มี -  ขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ 15 ท่าน)  

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ี
ผู้บริหารเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

ปลัด อบต.ละหาร วาระนี้เมื่อสักครู่ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วในบางเรื่อง ขออนุญาตมาในเรื่องของการ
เลือกตั้งท้องถิ่นก่อน เนื่องจากว่าขณะนี้ในส่วนของ อบต. เทศบาล ซึ่งผมได้เรียนให้ 
ท่านทราบแล้วในรายละเอียดของตัว พ.ร.บ.ที่มีการแก้ไข  ส่วนในเรื่องของการเลือกตั้ง 
ขณะนี้เท่าท่ีทราบมาคือ ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับทาง กกต. ต้อง  
คุยกันว่าจะก าหนดการเลือกตั้งอย่างไร เพราะขณะนี้หลายท่านคงจะได้ยินข่าวว่า คสช.
จะยกเลิกค าสั่ง คสช. ประมาณ 40 กว่าเรื่อง เนื่องจากว่าโดยข้อเท็จจริงขณะนี้องค์กร
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น นายกฯ สภาฯ หมดวาระกันมานานแล้ว แต่ที่อยู่โดยค าสั่งของ 
คสช. ที่ออกเมื่อปี 25257  ดังนั้น คสช.ก็จะต้องไปยกเลิกค าสั่งต่างๆ เหล่านี้ก่อน     
ซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นวันอังคารหน้าที่จะมีการประชุม คสช. และประชุมคณะรัฐมนตรี 
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 ในการที่จะไปยกเลิกค าสั่งนี้หรือไม่ เพราะขณะนี้สถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่ง กกต.     
ก็บอกว่าจะประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สส.เขต 350 เขต วันที่ 7 พฤษภาคม และ      
วันที่ 8 พฤษภาคม จะประกาศรับรองผลบัญชีรายชื่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพราะ
ก าหนดไว้ว่า 150 วัน ในการจัดการเลือกตั้งก็คือวันที่ 9 พฤษภาคม แต่วันที่ 9 
พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ วันพืชมงคล ก็จะต้องประกาศให้ได้ภายใน 7 หรือ 8 
แล้วหลังจากนั้นอีก 3 วัน ทางหัวหน้า คสช. ก็จะต้องประกาศรายชื่อ สว. ก็จะได้เห็น
หน้าตารัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วย สส. และ สว. หลังจากนัน้จึงจะมีพระบรมราชโองการ
เรียกประชุมสภาครั้งแรก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงเสด็จไปเปิดการ
ประชุมรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งเป็นการปฏิบัติของทุกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หลังจากนั้นก็จะเป็นการประชุมสภาเพ่ือเลือกประธานรัฐสภา แล้วจึงจะไปสู่การเลือก
นายกรัฐมนตรี และมีคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะมีคณะรัฐมนตรีได้คงจะเป็นเดือน
มิถุนายน จึงจะรู้ว่าการเลือกตั้งของท้องถิ่นจะเกิดขั้นได้ ซึ่งก็คิดว่าจะให้มีการเลือกตั้ง
ของ กทม. และ อบจ.ก่อน แต่ของ อบจ. ก็ยังมีปัญหาขณะนี้หลายจังหวัด กกต.จะต้อง
แบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายฉบับใหม่ เพราะการเลือกตั้งของ สจ. กฎหมาย
ระบุว่าให้ใช้เขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ก็ต้องไปดูว่าจังหวัดนั้นมีประชากรเท่าไหร่    
มี สจ.ได้กี่คน แล้วการแบ่งเขตจะแบ่งเขตอย่างไร  กกต.ต้องประกาศแบ่งเขตให้ได้ครบ
ทุกจังหวัดก่อนจึงจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้ง อบจ. 77 อบจ. 
แต่อย่าลืมว่าเป็นการเลือกท้ังจังหวัด เหมือนเป็นการเลือก สส.  จึงต้องใช้กระบวนการ
ใช้เวลามากพอสมควร  ในส่วนของ อบต. และเทศบาลนั้น คาดว่าการเลือกตั้งคงจะไป
เกิดข้ึนช่วงต้นปี 2563  ดังนั้น ในขณะนี้ท่านนายกและสมาชิกสภาก็ต้องอยู่ต่อไปก่อน 
หรือระหว่างนี้ถ้าลาออกไปแล้วให้ถือว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่ถ้าลาออกไปเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งก็ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาไปโดยปริยาย ดังนั้น เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในรายละเอียด
ของร่าง พ.ร.บ.ที่ผมได้เรียนไปแล้ว ณ ขณะนี้ประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว รอแต่ว่าค าสั่ง 
คสช.จะยกเลิกเม่ือไหร่ที่จะให้มีการเลือกตั้งได้   

ในส่วนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดข้ึน ในวันก่อนที่ผ่านมาแล้วก็คือ
พระราชพิธีอภิเษกสมรส ซึ่งหลายท่านก็คงได้ดูการถ่ายทอดสดและตามภาพข่าวแล้ว 
และวันนี้จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเป็นพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีในสายราชสกุลมหิดล ณ อยุธยา  ดังนั้น เมื่อ
หลังจากนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศ ในส่วนของสมเด็จพระราชินี 
ในส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทั้งหลาย และการเสด็จออกมหาเถรสมาคม ซึ่งวันนี้   
จะมีพิธีทางศาสนาในส่วนกลาง 5 ศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาฮินดู และศาสนาซิกข์  5 ศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทย  ในส่วนของส่วนภูมิภาค
ทุกจังหวัดจัดด้วย และในวันที่ 5 สถาปนาและเสด็จออกมหาสมาคม ให้บรรดาประมุข 
ผู้แทนต่างประเทศเข้าอวยพรและตอนเย็น 16.30 น. จะเป็นขบวนเสด็จเลียบพระนคร 
ตามหมายก าหนดการจะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวัง เวลา 16.30 น.  ส่วนท่าน
ที่ไปร่วมก็ไปได้ ไปร่วมชมขบวนเสด็จต่างๆ การแต่งกายเน้นว่าเป็นเสื้อสีเหลือง กางเกง
สีสุภาพ กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวที่ยาวเลยเข่าลงไป รองเท้าสีสุภาพ หุ้มส้น หรือ 



๑๔ 

หุ้มข้อ หมวกใส่ได้ขอให้เป็นหมวกสีเหลือง ร่มห้ามใช้เข้าไป เขาจะมีจุดคัดกรองสแกน
ท่านต้องถือบัตรประชาชนไปด้วย ซึ่งข้าราชการ พนักงาน ของอบต.ที่ส่งไปร่วมงานนั้น 
เราส่งชื่อไปก่อนแล้ว ทางหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จะเอาชื่อ
ไปตรวจสอบว่ามีทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่ ซึ่งผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการ
หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คือ พลโทหญิงสุธิดา ซึ่ง ณ วันนี้ก็เป็นพระ
ราชินีสุธิดา เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ
วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปีเป็นต้นไปก็จะเป็นวันฉัตรมงคล วันที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ จะเป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่งต่อไปในวันข้างหน้า 
ส่วนวันที่ 6 จะเป็นพิธีลงนามถวายพระพร ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการให้ทุก
อ าเภอทั่วประเทศจัดอย่างน้อย อ าเภอละ 1 แห่ง ในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งของอ าเภอ
บางบัวทองจัดที่วัดบางไผ่ ซึ่งหลังจากนี้แล้วพิธีใหญ่ก็คงจะไม่มีแล้ว คงจะไปมีในช่วงของ
วันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน และถัดไปก็เป็น 
12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรม 
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  น าเรียนท่านทราบ ในส่วนตรงนี้แนะน าท่านว่าถ้าท่าน
จ าเป็นต้องไปติดต่องานโดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการขอความร่วมมือท่านสวมเสื้อ   
สีเหลืองไปด้วยจะเป็นการดี  และธง ณ วันนี้ให้ใช้ธงตราสัญลักษณ์พระบรมราชาภิเษก 
ส่วนถ้าใครได้ดูทางทีวีเมื่อวานนี้ตอน 6 โมงเย็น เพลงชาติท านองเพลงเปลี่ยนไปนิด
หน่อย แต่เนื้อร้องคงเดิม แต่ภาพประกอบเปลี่ยนไป และอีกหลายอย่างที่มีการเปลี่ยน 

ส่วนเหตุการณ์ก็ติดตามหน่อยว่ามีอะไรหรือไม่ อย่างของจังหวัดนนทบุรีได้ข่าว
ว่าเขตเลือกตั้งที่ 4 กับเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้มีการไปร้องขอให้นับคะแนนใหม่เหมือนกัน 
แต่ขณะนี้ กกต.ยังไม่มีค าสั่งออกมาว่าจะให้นับคะแนนใหม่หรือไม่ ของบางเขตที่มีการ
นับคะแนนใหม่แล้ว เช่น นครปฐม ก็มีการไปร้องว่าให้เลือกตั้งใหม่เลย เพราะนับคะแนน
ใหม่แล้วก็สับสน จากเดิมบอกว่าชนะกัน 100 กว่าคะแนน กลายเป็นว่าพลิกกลับชนะ
กันเหลือ 4 คะแนน ก็เลยสับสนว่าระหว่างคะแนนที่รวมจากหน่วยกับคะแนนที่รวมจาก 
กกต. ตกลงคะแนนไหนเป็นคะแนนที่จริง ก็เลยมีการร้องกันว่าเลือกตั้งใหม่เลย หรือของ
จังหวัดนนทบุรีเองก็มีปัญหา ณ วันนี้ผู้สมัครของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของจังหวัด
นนทบุรีก็ไปร้องคุณสมบัติผู้สมัครของพรรคอีกพรรคหนึ่งว่าขาดคุณสมบัติ ก็ยังไม่ทราบ
ว่าอาจจะมีที่จะต้องนับคะแนนกันใหม่หรือไม่อย่างไร ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองผล 
ซึ่งทั้งนี้ ทั้งนั้น กฎหมายก าหนดว่าให้ กกต.ประกาศรับรองผลสมาชิกสภาแบบแบ่งเขต
ให้ได้ 95% จึงจะเรียกประชุมสภาได้ แต่ว่าจะมีผลต่อคะแนนรวมของ สส.ปาร์ตี้ลิส 
อย่าเพิ่งไปเชื่อใครทั้งหมดก็ฟังไว้ โดยเฉพาะเวลาเขาโพสข้อความมาส่งมาทางสื่อทั้ง 
หลาย อย่าไปแชร์ต่อเพราะว่าท่านอาจตกเป็นจ าเลยร่วมด้วย ความผิดตาม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ บางคนก็เข้าไปแสดงความเห็นไปด้วย ผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นสิ่งหนึ่ง   
ที่ต้องระวัง เดี๋ยวนี้การใช้สื่อทันสมัยก็จริง รวดเร็วก็จริง แต่ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน 
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นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 

อีกประเด็น เป็นประเด็นหารือในเรื่องสะพานทางเท้า หมู่ 1 ซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่อง
สะพานทางเท้าที่มันช ารุดเสียหาย ว่าไม่สามารถใช้สัญจรได้สะดวก เพราะอีกไม่กี่วัน
จะเป็นเดือนรอมฎอน ซึ่งประชาชนก็ต้องใช้สัญจรไปสุเหร่า ไปละศีลอด ไปละหมาด 
ก็อยากให้เร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้ชาวบ้านได้สะดวกข้ึน เพราะว่าถ้าไม่มีทางเชื่อมตรง
บ้านผู้ใหญ่เกษมนั้น ประชาชนเดือดร้อนทันที เพราะว่าตอนนี้มีชาวบ้านเอาไม้ไปพาด
ไว้ แต่ก็ต้องใช้ในการก่อสร้างที่บ้านเขา เขาก็ต้องดึงออก เขาก็โทรมาแจ้งว่าให้อยาก
เร่งรัดนิดนึง ก็งบประมาณน่าจะไม่เกิน 2 ล้านบาท น่าจะให้รีบด าเนินการก่อนที่จะมี
การถือศีลอดในอีก 2-3 วันข้างหน้าอีก 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   -ไม่มี -   ขอปิดประชุม 

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

     ลงขื่อ    นายเดชา  มะปะเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ
      (นายเดชา  มะปูเลาะ) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
     
     ลงชื่อ นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
      
     ลงชื่อ  น างสาวปิยวรรณ  ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัย วิสามัญ                            
ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่หนึ่ง   ในวันที่  25  กรกฎาคม  2562      
     

ลงชื่อ นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
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