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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยท่ีหนึ่ง  
ครั้งที่ 1/256๓ 

วันอังคารที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  256๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  

 
 
ผู้มาประชุม 

1 นายทองสุข     แสงจันทร์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายสมหวัง     คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
4 นายประเสริฐ   บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
5 นายทัศไนย     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
6 นายประจบ     แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 5 
7 นายสมศักดิ์     อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
8 นายปรีชา       วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
9 นายสมเกียรติ   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 

10 นายบุญมี        ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร / ปลัด อบต.ละหาร 
 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑ นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 2 
๒ นายสมศักดิ์     ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
๓ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 4 
๔ นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๕ นายมูฮ าหมัด    เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๖ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๗ นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๘ นายประเสริฐ    ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมศักดิ์   อยู่เจริญ นายก อบต.ละหาร 
2 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางสาววรรณภา   วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
4 นางสาวสไบพร    ยีดิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายเกรียงไกร    เหลือน้อย ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗ นายวรเชฏฐ    คล้ายมณี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8 นางจุรี    ค าเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๙ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

10 นางทัศนีย์   อมรศานติตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑ นางสาวภารดา   เครือมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๒ นางพิมธิดา   ทับทิม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๑๓ นายปกรณ์  โปรดปราน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๑๔ นางรพีพรรณ     ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๕ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เลขานุการฯ  ขณะนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลละหาร ได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานฯ  วันนี้ได้เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  
   ๒๕๖๓ สมัยที่หนึ่ง ซึ่งตรงวันกับวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขณะนี้ไดล้่วงเลย 
   เวลาประชุมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่หนึ่ง 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้จ านวนสี่สมัย  ดังนี้ 
    สมัยที่หนึ่ง  วันที่ ๑ – ๑๕  กมุภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
    สมัยที่สอง  วันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยที่สาม  วันที่ ๑ – ๑๕  สงิหาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยที่สี่     วันที่ ๑ – ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภา 
   ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   และตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยที่หนึ่ง      
   ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
      (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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   1.2  เรื่องแนะน าตัวข้าราชการทีโ่อน (ย้าย) มาใหม่  
    - นายปกรณ์  โปรดปราน  โอนย้ายมาจาก อบต. คลองขวาง มาด ารงต าแหน่ง 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สังกัดส านักงานปลัดฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  สมัยที่สาม   
   ครั้งที่ ๑/2562  เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม 2562 (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ประจ าปี   
   พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 2562  
    หน้าแรก รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
   สมัยที่สาม    
     หน้าที่ 3 การแนะน าข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ ๓ ท่าน และระเบียบวาระท่ี ๒  
   เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓ , ๔    
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ มี ๒ เรื่อง เป็นเรื่องรายงานผลการ 
   ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.ละหาร ของท่านนายกฯ กับเรื่องรายงานผล
   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจ าปี ๒๕๖๒ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๔-๑๘ 
    หน้าที่ ๑๙ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขออนุมัติโอนเงินใน ๒  
   รายการด้วยกัน เป็นรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
    หน้าที่ ๒๐ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ เป็นเรื่องขอความเห็นชอบรับมอบที่ดิน 
   ส าหรับเป็นถนนสาธารณะ ซอยทองดี หมู่ที่ ๗ และเรื่องการจัดตั้งชุดปฏิบัติการภัยพิบัติ  
   ประจ า อบต.ละหาร  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๒๐-๒๔   

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 2562 (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ         
   (ยกมือ ๘ ท่าน)   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 สมัยท่ีสาม  เมื่อวันที่         
   1๔ ธันวาคม 2562 (ครั้งที่แล้ว) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานฯ  ๓.๑  เรื่องรายงานผลการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 

นายก อบต.ละหาร  เรื่องรายงานผลการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ 
   รายละเอียดในเอกสารที่ส่งไป หลักๆ แล้วเป็นผลของการรายงานตามไตรมาสทุกปี เพ่ือให้
   เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  มีรายละเอียดในด้านการจัดเก็บเอง จากประมาณการไว้  
   ๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท  รับจริง ๓,๕๖๘,๙๙๕.๙๔ บาท  ภาษีอากร ประมาณการไว้  
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   ๖๕,๑๐๖,๐๐๐ บาท  รับจริง ๒๓๐,๘๒๑.๑๒ บาท  รายละเอียดที่รับจริง ณ วันที่ ๓๑  
   มกราคม ๒๕๖๓  ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง  
   ๑๔,๖๑๑ บาท  ภาษบี ารุงท้องที่ ประมาณการไว้ ๖,๐๐๐ บาท รับจริง ๒๓,๗๕๒.๑๒ บาท  
   ภาษีป้าย ตั้งงบประมาณไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับจริง ๑๙๒,๔๕๘ บาท  รวมรับจริง ณ 
   วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ในรายละเอียดของภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่
   ภาษีป้าย ประมาณการ ๒๓๐,๐๒๑.๑๒ บาท  สว่นรายละเอียดอื่นๆ ที่น าเรียนในเรื่องของ
   เอกสารถ้าหากว่าท่านมีข้อข้องใจจะสอบถามก็ยินดี อยากให้ท่านปลัดฯ ได้น าเสนอเป็นราย
   หมวดที่เป็นเอกสาร และขอรับทราบยอดที่ชัดเจนว่า ๑ ปีงบประมาณ เราจ่ายและรับเป็น
   ไตรมาส ๓ ไตรมาส  ส่วนมากจะไปตกอยู่ปลายปีงบประมาณ ซึ่งรายละเอียดเราจะน าเสนอ
   ในของไตรมาสในโอกาสต่อไป ท าไมถึงยอด ณ วันนี้ในการรับจ่ายหรือว่ารับจริงในเรื่องของ
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการผ่อนผัน ระยะเวลาไปกระทั่งถึงวันที่ 
   ๓๐ สิงหาคม  ฉะนั้น ปีนี้เราจะเป็นการล าบากนิดหน่อยในการน าเสนอท าความเข้าใจใน 
   ภาคประชาชน เพราะบางทีเอกสารที่เราส่งไปก็อาจจะถูกปฏิเสธด้วยกับการไม่รับไมรู่้ แต่ถ้า
   หากว่ารับรู้แล้วเขาก็มีสิทธิที่จะถูกผ่อนผัน ในวันสุดท้ายคือวันที่ ๓๐ สิงหาคม เดิมที่เราเริ่ม
   เก็บแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไป แต่ปีนี้เราขาดช่วงพอสมควร ด้วยกับมาตรการในการออก
   ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท่ีดินฉบับใหม่ จึงน าเรียนเสนอพวกเราว่าอยากท่ีจะให้เราไป
   ร่วมรับฟังท าความเข้าใจเป็นเบื้องต้น กับการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ที่เป็นระเบียบกฎหมายมา  
   ถ้าหากว่าเราไม่รู้เลยก็จะถูกมองว่าเราไม่มีความสนใจเลย วันนี้ทางภาคประชาชนก็จะน า
   เรียนถามว่า เขามีที่ดินลักษณะนี้จะเสียแบบไหน จากเดิมทีท านา ๕ บาท ท าสวน ๒๐ บาท 
   เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ๕๐ บาท แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ฉะนั้น จึงอยากทีจ่ะให้ท่าน
   สมาชิกทุกคนถ้ามีเวลาว่าง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ที ่บริษัท
   ซูเลียน เพื่อที่จะได้รับรู้บ้างเป็นบางประเด็น ก็จะถูกมองว่าการโน้มน้าวเชิญชวนมาให้รับฟัง
   มาให้ท าความเข้าใจในตัวผู้ประกอบการก็ดี ในตัวของผู้ซ่ึงมีทรัพย์สมบัติก็ด ีแต่ที่เห็นเป็นผล
   จริงๆ ก็คือผู้ซึ่งที่มีทรัพย์สินจริงๆ ที่มา  คนที่ไม่มีถึงอ้างว่าเขาไม่จ าเป็นเพราะเขาไม่มีอะไร 
   แต่เราในฐานะที่เป็นสภา อบต.ละหาร เราจะต้องรู้ไว้บ้างเผื่อมีคนถาม มาเราจะได้ตอบถูก 
   ต้องขอเชิญชวนในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือที่จะรับรู้รับฟังและสามารถไปท าความ 
   เข้าใจเบื้องต้นกับภาคประชาชนได้  ส่วนระเบียบวาระท่ี ๓ มอบให้ทาง ปลัด อบต. ได้น า
   เสนอที่เป็นภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ว่าเรารับมาเท่าไร และจ่ายจริงเท่าไร 

 ปลัด อบต.ละหาร  ในส่วนของรายรับจริงและรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซ่ึง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลละหารได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้  เราได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ในยอดรวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๗๖,๒๐๐ บาท   
   ซ่ึงผลการด าเนินการในเรื่องการจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม 
   ๒๕๖๓  ขณะนี้เรามีรายรับจริงเข้ามารวมทั้งสิ้น ๕๕,๕๓๓,๒๒๐.๑๑ บาท  โดยแยกเป็นใน
   รายได้ที่จัดเก็บเองในหมวดภาษีอากร ซึ่งมีอยู่ ๔ ตัวคือ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี 
   โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งตั้งประมาณการรายรับไว้ ๖๕,๑๐๖,๐๐๐ 
   บาท  ขณะนี้ได้รับเข้าจริง ๒๓๐,๘๒๑.๑๒ บาท  จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง  

นายก อบต.ละหาร 
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   ท้องที่ และภาษีป้าย  เรียนให้ทราบว่าภาษีป้ายยังจัดเก็บอยู่เหมือนเดิม ส่วนภาษีโรงเรือน
   และท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่นั้น จะจัดเก็บย้อนหลังในส่วนของผู้ที่ยังค้างการช าระภาษี 
   อยู่ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 
    ในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตั้งประการรายรับไว้  
   ๕,๓๕๑,๑๐๐ บาท  ได้รับจริง ๑,๕๖๘,๗๘๐ บาท จะเป็นพวกค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต
   ต่างๆ  
    ในหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ตั้งประมาณการรายรับไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินของ อบต.ที่ฝากไว้ รายรับจริงเข้ามา ๑,๖๖๖,๑๒๘.๗๒ 
   บาท   
    ในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าขายแบบแปลน ค่าเงินที่มีผู้อุทิศให้ บริจาคให้    
   ตั้งประมาณการรายรับไว้ ๓๑๐,๑๐๐ บาท รายรับจริงเข้า ๑๐๓,๒๖๖.๑๐ บาท 
    ในหมวดภาษีจัดสรร  ตั้งประมาณการรายรับไว้ ๑๑๔,๓๐๙,๐๐๐ บาท รายรับจริง
   ได้รับเข้ามา ๓๓,๕๕๕,๘๒๙.๓๑ บาท จากภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษี
   สรรพสามิต เป็นต้น 
    ในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และ
   ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า ตั้งประมาณการรายรับไว้ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายรับจริงที่เข้า
   มา ๑๘,๔๐๘,๓๙๔.๘๖ บาท 
    ในส่วนของรายจ่าย ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๓๑,๗๔๑,๑๐๒ บาท      
   รายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น ๓๓,๔๖๖,๘๑๐.๗๒ บาท จะเป็นรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายงบกลาง 
   ในส่วนของค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และในส่วนของรายจ่ายอื่นๆ  
    นอกจากนั้นแล้วจะมีในส่วนของเงินสะสมที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ซึ่ง ณ วันที่ ๑  
   ตุลาคม ๒๕๖๒  มีเงินสะสมอยู่ ๑๙๖,๕๓๙,๑๘๒.๑๔ บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสมอีก 
   ๙๓,๙๓๗,๕๖๖.๕๕ บาท ซึ่งในส่วนของเงินสะสมนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร
   ได้เคยมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งได้อนุมัติในยอดวงเงินรวมไว้ทั้งสิ้น ๗๕,๕๒๐,๐๐๐ 
   บาท ซึ่งขณะนี้หลายโครงการอยู่ในระหว่างด าเนินการ และมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
   ไปแล้วคือ ถนนแอสฟัลท์ยางพาราเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ ๗  ส่วนนอกนั้นก าลังอยู่ใน 
   ระหว่างด าเนินการซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญา เช่น โครงการก่อสร้าง
   ลานกีฬายางพาราแอสฟัลท์ สุเหร่าลากค้อน หมู่ที ่๖ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วเรียกมาท าสัญญา
   จากวงเงิน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท เขาเสนอราคามาต่ าสุดคือ ๒,๐๙๐,๕๐๐ บาท  นอกนั้นจะมี
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ ริมคลองล ารี หมู่ ๙ (ตรงสุสานจีน)  โครงการ 
   ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตเลียบคลองลากค้อน ที ่๗ (ท าสัญญาจ้างแล้ว
   จากวงเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ท าสัญญาจ้างที่เสนอราคามาต่ าสุดคือ ๙๑๙,๐๐๐ บาท)  
   และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ถนนลัดสุเหร่าแดง-สะพานคลองลากค้อนใหญ่ 
   คือเลียบริมคลองล ารีไปตรงที่มีสะพานคอนกรีตที่จะข้ามจากฝั่งละหารไปฝั่งบางบัวทอง  
   ไปถึงทางคลองลากค้อนใหญ่ ซึ่งวงเงินที่ตั้งไว้ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาเสนอราคา
   ต่ าสุด ๓,๓๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งวันนี้จะเรียกท าสัญญา  ส่วนโครงการอ่ืนขณะนี้อยู่ในระหว่าง
   ประกาศประกวดราคาจ้าง เช่น ถนนตรงซอยโรงงาน ส.ศิลป์ หมู่ ๘  หรือในส่วนของถนน 

ปลัด อบต.ละหาร 
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   ตรงซอยจิตรัตนา และในส่วนของหลังบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก าลังด าเนินการในการ
   ประกาศสอบราคาจ้างอยู่  โครงการสถานีสูบน้ าทีบ่้านเกาะลอย หมู่ที ่๓ (ระหว่างประกาศ
   สอบราคาจัดจ้างอยู่) น าเรียนให้ท่านทราบในเรื่องการรับจ่ายเงิน ซึ่งได้มีการด าเนินการใน
   เรื่องของเงินจัดเก็บเอง เงินอุดหนุน และที่จ่ายจากเงินสะสม  ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่ง
   ปลูกสร้าง ซึ่งตามก าหนดเดิมก าหนดว่าผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษีจะต้องเสียตั้งแต่วันที่ ๑  
   กุมภาพันธ์ – เมษายน  แต่ทางกระทรวงมหาดไทยออกก าหนดออกมาให้ขยายเวลาการ 
   ช าระภาษีออกไปได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ก็จะท าให้รายได้ที่จะเข้ามาล่าช้า แต่อย่างไรก็ 
   แล้วแต่ขณะนี้ทางฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ก็ได้มีการแจ้งการประเมินภาษีไปให้ผู้มี 
   หน้าที่ต้องเสียภาษีได้ทราบบ้างแล้ว จะให้เขาทยอยมาในการช าระภาษี แต่ก็เรียนให้ทราบ
   ว่าเมื่อแจ้งการประเมินภาษีไปแล้ว หมายความว่าท่านจะต้องช าระภาษีตามระยะเวลาที่ 
   กฎหมายก าหนดเมื่อได้รับแจ้งการประเมิน เพราะมิฉะนั้นจะถือว่าท่านค้างช าระภาษี ก็จะ
   เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  ซึ่ง พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีบทก าหนด 
   โทษที่ค่อนข้างแรงถึงขึ้นจ าคุก ไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมาไม่มีบทก าหนดโทษอย่างนี้  ฉะนั้น 
   เรียนท่านทราบโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ  ในส่วนของรายได้อาจจะช้า 
   แต่คิดว่าคงจะมีมาตรการทางการคลังของทางรัฐบาลออกมา ว่าจะให้ทางองค์กรท้องถิ่น 
   ด าเนินการอย่างไรบ้าง เพราะว่าขณะนี้จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคท่ีในส่วนของ 
   กรรมาธิการของสภาเองที่จะเสนอให้มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไป  
   นั่นหมายความว่าจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า เงินรายได้ของท้องถิ่นรัฐบาลจะเอาจากไหนมา
   ให้ท้องถิ่น ถ้าหากว่าให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไป เพราะว่าท าให้ท้องถิ่นต้อง
   สูญเสียรายได้จากตรงนี้เป็นจ านวนมาก  น าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

นายก อบต.ละหาร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และน ามาใช้ประกอบการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณที่จ่ายจากเงินสะสมของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลละหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
   พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วนั้น 

 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
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    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมเติมครั้งนี้ด าเนินการตามหนังสือสั่ง 
   การของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม  
   ๒๕๖๑ คือ เพ่ิมเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการถ่าย 
   โอนภารกิจตามกรอบแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔๓ แผนงานการศึกษาหรือแผนงานสาธารณสุข หรือโครงการที่มีลักษณะใช้ประโยชน์
   เป็นองค์รวม จึงด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐในระดับภาพรวม  
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
   ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
   เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
   ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
   พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
   ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
   ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    จะมีรายละเอียดในการประชาคม เมื่อวันที่ ๑๙ และเม่ือ ๒ อาทิตย์ที่แล้วที่เรา 
   ประชาคมแล้วมาผ่านคณะกรรมการพัฒนา มาผ่านในรายละเอียดที่ทางกฎหมายให้เราท า 
   มีการเพ่ิมเติมในรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่าน (เล่มปกสีเหลือง) มีในเรื่องของโครง 
   การพัฒนา มีเพ่ิมเติม ๓-๔ โครงการ ฉะนั้น เพ่ือความเห็นชอบตรงนี้จึงจะต้องน าเรียนที่ 
   ประชุมสภาฯ ได้โปรดอนุมัติเพ่ือที่จะได้ประกาศใช้ในโอกาสต่อไป  ซึ่งมีโครงการที่จะ 
   เกิดข้ึนหลายโครงการ  และมอบให้ทางปลัดฯ ได้น าเสนอรายละเอียด 

ปลัด อบต.ละหาร ในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นการ 
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ โดยขอเพ่ิมเติมโครงการมาใน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของ 
   ประชาชนอย่างมีความสุข ขอเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๓ (๑ โครงการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ 
   ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน ขอเพ่ิมเติมมาจ านวน ๓ โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
   ในแผนงานบริหารทั่วไป ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในแผนงานการรักษาความสงบ  

นายก อบต.ละหาร 



๘ 

 

   ภายใน ๑ โครงการ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ในแผนงานการสาธารณสุข จ านวน ๑ โครงการ  
   ๓๐๐,๐๐๐ บาท และขอเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕      
   ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ปีละ ๑ โครงการ  ในแผนงานการสาธารณสุข       
   ปีละ ๑ โครงการ รวมแล้วขอเพ่ิมเติมมา ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการ  
   แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓ โครงการ และแผนงานสาธารณสุข ๓ โครงการ  
   รวมเป็นทั้งสิ้น ๗ โครงการ ในวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท   

    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
   สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ขอเพ่ิมเติมมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
   ๒ โครงการ ในวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้นทีข่อเพ่ิมเติมโครงการมา ๑๐ โครงการ 
   ในวงเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท  โดยเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จ านวน ๖ โครงการ 
   วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  ป ี๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และ   
   ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการ วงเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีโครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามา 
   มีรายละเอียด มีดังนี้ 

    ๑) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่เราได้ 
   สร้างไว้แล้วหลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ ๙ ริมคลองล ารี เนื่องจากว่าเรามีภารกิจ 
   ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากทุกวันนี้เราเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้ว พ้ืนที่ของอบต.
   ละหารเรา จ าเป็นที่เราจะต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จึงขอปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ 
   ดูแลผู้สูงอายุก่อน ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการไปปรับปรุงต่อเติมในส่วนของ 
   ทางข้ึนให้เป็นทางลาด ติดเหล็กดัด ติดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือที่จะใช้ในส่วนของตรงนี้   
   โดยเป็นภารกิจของ อบต. และในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ รพสต. ทั้ง ๒ แห่ง    
   ที่จะเข้ามาร่วมด าเนินการในส่วนของตรงนี้ด้วย     

    ๒) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลละหาร จ านวน ๑ รุ่น  ๕๐ คน  โดยขอเพ่ิมเติมเข้ามาในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
   โดยก าหนดไว้ในชั้นต้นนี้ ได้มีการก าหนดไว้ว่าจะมีการอบรมในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้   
   ส่วนสถานที่และทีมวิทยากร ตอนนี้ก าลังประสานอยู่เพราะว่าทีมวิทยากร จังหวัดจะมีอยู่ 
   ๑ ทีม แตไ่ด้ก าหนดไว้แล้วว่าในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมีนาคมนี้ 

    ๓) โครงการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นท่ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
   ขึ้นมาท่ีจะให้องค์กรท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือเลยได้เพราะ 
   ที่ผ่านมาจะต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ หมายความว่า
   จะต้องเกิดเป็นจ านวนมาก เป็นวงกว้าง ทั้งหมู่บ้าน ทั้งต าบล สมมุติถ้าเกิดเพียงแค่ไฟไหม้
   บ้านแค่หลังเดียวไม่ถือเป็นสาธารณภัยภัยพิบัติ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   ดังนั้น จึงต้องมาใช้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
   ขององค์กรท้องถิ่น คือ ๑ รายก็ช่วยเหลือได้ ในวงเงินที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ปลัด อบต.ละหาร 



๙ 

 

    ๔) โครงการอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก
   และเยาวชน ในสถานศึกษา ซึ่งขอเพ่ิมเติมเข้ามาในวงเงินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับ
   สนุนอุดหนุนให้กับโรงเรียน สพฐ.ที่อยู่ในพ้ืนที่ (๔ โรงเรียน) 

    ๕) โครงการในส่วนของ เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติใน 
   ระบบด้วยระบบอินเทอร์เน็ตที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
   การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บภาษี การออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใบเสร็จรับเงิน  ณ วันนี้เรา 
   ออกใบเสร็จรับเงินในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดวางจัดท า 
   ในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการสื่อสารภายในของ อบต. ใหม่ ที่จะให้สามารถใช้
   งานได้ โดยที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ และเชื่อมโยงส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นจากกรม 
   ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับกรมบัญชีกลาง กับทางคลังจังหวัด  ในวงเงิน  
   ๕๐๐,๐๐๐ บาท     

    ๖) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชน
   และผู้ประกอบการในต าบลละหาร ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

    ๗) โครงการในด้านของครุภัณฑ์ รายการแรกจะเป็นเรื่องของการขอติดตั้งพัดลม
   ขนาดใหญ่ พัดลมยักษ์ แบบติดตั้งเพดาน โดยจะติดตั้งในลานอเนกประสงค์ ขนาด ๖.๑๐ 
   เมตร จ านวน ๒ ตัว ในวงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท  กับรายการที่ ๒ ในส่วนของศูนย์พัฒนา 
   เด็กเล็กมูไฮยิดดีน ในการติดตั้งปั๊มน้ า ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท   
    เป็นโครงการที่ขอเพ่ิมเติมเข้ามาในแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๓  น าเรียนเสนอท่ี
   ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
   -ไม่มี- ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
   จ านวน  ๔ รายการ              

ประธานฯ  ๕.๑ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 
   ๕.๒ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
   ๕.๓ ค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (กองสาธารณสุขฯ) 
   ๕.๔ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ า (กองการศึกษาฯ) 

นายก อบต.ละหาร มอบให้ปลัด อบต.ละหาร น าเสนอรายละเอียด 

 

 

 

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๐ 

 

ปลัด อบต.ละหาร ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๓ จ านวน ๔ รายการ  

    ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
   พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงานปลัด ขอโอนมาตั้งเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากที่เรียน    
   ให้ทราบในการปฏิบัติงานเราจ าเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์  เป็นการขอโอนจากเงิน 
   สมทบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนซึ่งเราต้องจ่ายสมทบให้กับส านักงานประกันสังคม
   ในส่วนของพนักงานจ้าง ตั้งงบประมาณไว้ ๔๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  
   ๑๒๐,๙๙๑ บาท  ขอโอน ๑๐๒,๙๐๐ บาท เพ่ือไปจัดตั้งเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   ส าหรับส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง  ๕๑,๐๐๐ บาท  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
   ถังหมึกพิมพ์ จ านวน ๑ เครื่อง  ๑๒,๙๐๐ บาท  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  
   จ านวน ๑ เครื่อง  ๗,๕๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   จ านวน ๑ ชุด ๑๑,๔๐๐ บาท ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน ๑ ชุด  ๒,๑๐๐ บาท     
   และเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง 
   ๑๘,๐๐๐ บาท  โดยในรายการทั้งหมดนี้เราตั้งโดยใช้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง
   ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เดิมใช้ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ซึ่งเป็นการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น 
   อ านาจอนุมัติของสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ    
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงานปลัด จ านวนเงิน ๑๐๒,๙๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส านักงาน
   ปลัด  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน  
   ๑๐๒,๙๐๐ บาท 

ปลัด อบต.ละหาร  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  เป็นการขอโอนเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ  
   กองคลัง ในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยขอโอนจากงบประมาณ 
   ที่ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีเงนิเหลืออยู่ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท  ขอโอน ๑๒๕,๐๐๐ บาท  
   เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๑ เครื่อง   
   ๔๔,๐๐๐ บาท  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ เครื่อง  
   ๒๒,๐๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอม 
   พิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑๑,๔๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ๓๖,๐๐๐ บาท  และ 
   เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kva  ๑,๖๐๐ บาท  รวมเป็นเงนิ ๑๒๕,๐๐๐ บาท  เป็นการ
   โอนในรายการที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์เป็นอ านาจอนุมัติของ 
   สภาเช่นเดียวกัน 

 



๑๑ 

 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองคลัง จ านวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามที่เสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองคลัง 
   จ านวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์  

ปลัด อบต.ละหาร  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  เป็นการขอโอนเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   โดยขอโอนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ด้านผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้  
   ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนไป ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และขอโอน  
   จากโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ไดต้ั้งจ่ายเป็นค่าใช้สอย เป็นค่าตอบแทนอาสา  
   สมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   ด าเนินการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นข้ึนมา เพ่ือที่จะรองรับภารกิจในเรื่องของการดูแล 
   ผู้สูงอายุ โดยให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขึ้นมาให้มาท าหน้าที่ในด้านนี้        
   โดยให้ อบต.รับสมัครผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัครในการบริบาลท้องถิ่น และมีการจ่ายเงิน 
   ค่าตอบแทนให้ ท านองคล้ายๆกับ อสม. แต่ว่าแยกออกมาอีกกลุ่มหนึ่ง โดยอาสาสมัคร 
   บริบาลท้องถิ่นนี้จะเท่ากับเป็นพนักงานจ้างในสังกัดของ อบต.  งบประมาณตั้งไว้  
   ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุง
   อาคาร ตรงหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว  โดยขอโอนเงินงบประมาณจาก ๒ รายการ มาตั้ง   
   จ่ายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตามแบบและประมาณราคาท่ีทางกองช่างได้จัดท าขึ้นมา 
   ส าหรับใช้เป็นศูนย์ให้บริการผู้สูงอายุ โดยมีการไปดัดแปลงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์   
   หลังหมู่บ้านนครทอง  ติดเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง      
   และขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง  จัดท าทางลาด ประตูเหล็กดัด เพ่ือเปิดให้  
   บริการในส่วนของตรงนี้ได้ โดยจะมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  มี อสม. มีเจ้าหน้าที่จาก  
   กองสาธารณสุขฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก รพสต. มาร่วมกันด าเนินการ 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยโอนจาก ๒ รายการ   
   รวมวงเงินที่ขอโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคาร
   เอนกประสงค์หลังหมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ ๙ ตามท่ีเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน)  

 มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของกอง 
   สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยโอนจาก ๒ รายการ รวมวงเงินที่ขอโอน ๕๐๐,๐๐๐ 
   บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หลังหมู่บ้าน 
   นครทองปาร์ควิว หมู่ที่ ๙   

 



๑๒ 

 

ปลัด อบต.ละหาร  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เป็นรายการขอโอนของการศึกษาฯ ขอโอนงบประมาณ 
   จากโครงการจัดการศึกษาระบบการรณรงค์เพ่ือต่อต้านป้องกันยาเสพติดส าหรับเยาวชน 
   (โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย) ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีเงินงบประมาณ
   คงเหลือก่อนโอน ๗๙,๑๘๕ บาท ขอโอน ๒๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งโครงการ D.A.R.E ขณะนี้ 
   ก าลังด าเนินการอยู่ในโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน  โดยในเด็กและชั้นประถมปีที่ ๕  ขอโอนไป
   ตั้งจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ า แรงดันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ แรงดันไฟไม่ต่ ากว่า 
   ๒๐๐ โวลต์ มีสวิทเปิด-ปิด ระยะดูดน้ าไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ถังเก็บน้ าบนดิน ขนาดไม่น้อย  
   กว่า ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังพัก  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูไฮยิดดีน หมู่ที่ ๖  ในวงเงิน 
   ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เช่นเดียวกัน   
    ทั้ง ๔ รายการ เป็นการโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  จึงน าเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองการศึกษาฯ จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ าพร้อมถังพักน้ า ตามท่ีเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ    
   ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของกอง 
   การศึกษาฯ จ านวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อ 
   ครุภัณฑ์ ปั๊มน้ า  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ปลัด อบต.ละหาร  มีเรื่องที่จะน าเรียนท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือในการช่วย 
   ประชาสัมพันธ์ คือในเรื่องของการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ พ.ร.บ. 
   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเราก าหนดที่จะมีการอบรม ในวันที่ ๒๘ มีนาคมนี้  เวลา  
   ๐๘.๓๐ น.  ที่ บริษัท ซูเลียน  ขอเชิญท่านไปร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งในส่วนของ 
   การขยายระยะเวลา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจของรฐัมนตรีว่าการ
   กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้ขยายก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ในการด าเนินการ 
   ตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ส าหรับปี ๒๕๖๓ ในเรื่องของการแจ้งการ 
   ประเมินภาษี  โดยทาง อบต.จะต้องแจ้งประเมินภาษีให้กับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี เดิมที 
   ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขยายเวลาไปภายในเดือนมิถุนายน  ในส่วนของการช าระค่า 
   ภาษี ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องช าระค่าภาษี เดิมก าหนดไว้ว่าต้องช าระภายในเดือน 
   เมษายนนี้ ขยายเวลาให้ไปถึงเดือนสิงหาคม  และในเรื่องของการผ่อนช าระเงินค่าภาษ ี  
   ให้ผ่อนช าระได้ ๓ งวด โดยให้ขยายเวลาผ่อนช าระได้ ในงวดที่ ๑ ภายในเดือนสิงหาคม    
   งวดที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน  และงวดที่ ๓ ภายในเดือนตุลาคม  

  



๑๓ 

 

    ส่วนในเรื่องของภาษีโดยเฉพาะท่านที่มีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือ 
   ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนด
   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพออกมาแล้ว 
   ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้มา  
   ซึ่งได้ก าหนดประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายว่าท่านจะต้องเสียภาษี เพราะ 
   ว่าท่านทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และนอกนั้นแล้วก็ยังมีการ
   ออกกฎกระทรวง ในเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศประเมินราคาทุนทรัพย์  
   อัตราภาษี หรือรายละเอียดอ่ืน ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก็มีการก าหนด
   ให้นับอายุในการหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง อย่างสมมุติว่า ท่านมีอาคารอยู่ ๑ หลัง 
   อาจจะเป็นอาคารห้องเช่า เขาจะก าหนดว่าเมื่อค านวณภาษีมาแล้วให้หักค่าเสื่อมราคาได้
   ให้เอามาคิดหักค่าเสื่อมราคาตามอายุของสิ่งปลูกสร้างว่าจะมีการหักค่าเสื่อมราคาได้กี่ 
   เปอร์เซนต์ จากอัตราภาษีที่คิดไว้ (จะไม่ลงในรายละเอียด) ถ้าท่านสนใจก็ไปติดตามดูได้ 
   และในเรื่องของการผ่อนช าระให้ผ่อนช าระ ๓ งวดได้ ต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาท   
   ขึ้นไปใน การที่จะแบ่งช าระ ๓ งวดๆ ละเท่าๆ กัน อันนี้เป็นในส่วนของกฎกระทรวงอ่ืน   
   ซ่ึงขณะนี้ทางกระทรวงการคลัง และทางกระทรวงเกษตรที่จะต้องขอก าหนดเพราะว่า 
   ประเภทที่ดินที่ท าการเกษตร จะต้องท าอย่างไรที่ถือว่าท าการเกษตร เช่น ท่านบอกว่ามี 
   ที่ดินอยู่ ๑๐๐ ตารางวา แล้วบอกว่าท าสวนกล้วย ปลูกกล้วยจะต้องปลูกกี่ต้นจึงจะถือว่า 
   เป็นที่ดินการเกษตร  ฉะนั้นแล้วเขาก าหนดออกมาว่าถ้าเป็นไม้ยืนต้นจะต้องปลูกกี่ต้นใน 
   พ้ืนที่ ๑๐๐ ตารางวา ถ้าเปน็พืชล้มลุกจะต้องปลูกเท่าไหร่ อันนี้ทางกระทรวงเกษตรจะ 
   เป็นผู้ออกกฎกระทรวงนี้ออกมา เพ่ือจะใช้ในการค านวณในการจัดเก็บภาษี เพราะว่าถ้า 
   เป็นทีดิ่นเพ่ือท าการเกษตรก็จะเสียน้อย ฉะนั้น ท่านที่มีที่ดินอยู่ถ้ายังว่างเปล่าอยู่ก็ไป 
   เตรียมปรับปรุงให้เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร อาจจะเสียน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเสียเลย      
   ถ้าประเมินมูลคา่มาแล้วอาจจะไม่ถึง น าเรียนท่านทราบ 

    เรื่องท่ี ๒  ตอนนี้ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี 
   ได้ออกประกาศในการที่จะรับฟังความคิดเห็นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัด หรือท่ีเรียกว่า ส.จ. โดยเกณฑ์นั้นคือ ให้เอาจ านวนประชากรในจังหวัด        
   ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มาเป็นเกณฑ์  ซึ่ง ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี  
   มีจ านวนประชากร ๑,๒๖๕,๓๘๑ คน  ดังนั้น จึงสามารถมี ส.จ. ได้รวมทั้งจังหวัด ๓๖ คน  
   อ าเภอเมือง ๑๐ คน  อ าเภอบางบัวทอง ๘ คน  อ าเภอไทรน้อย ๒ คน  อ าเภอบางกรวย 
   ๖ คน  อ าเภอบางใหญ่ ๕ คน  โดยอ าเภอบางบัวทองมีได้ ๘ คน  ให้แบ่งเขตการเลือกตั้ง
   เป็น ๘ เขต  ซึ่งขณะนี้ทาง กกต. ได้จัดท าร่างประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.จ. ออกมาแล้ว   
   ของอ าเภอบางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ ๘ ซึ่งท าไว้ ๓ แบบ  แบบที่ ๑ ต าบลละหารทั้งต าบล 
   กับต าบลล าโพทั้งต าบล  แบบที่ ๒ ให้ตัดเอาพ้ืนที่ของหมู่ ๘ และหมู่ ๗ ของต าบลละหาร 
   ไปรวมกับต าบลบางบัวทอง หมู่ที่ ๗ ,๙ , ๑๐ , ๑๑  แบบที่ ๓ ให้ตัดเอาพ้ืนที่ หมู่ที่ ๖ , ๗ 
   ของต าบลละหารไปรวมกับพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ ของต าบลบางบัวทอง  หลักๆ มี  
   อยู่ ๓ แบบนี้ ซึ่งตอนนี้เขาร่างประกาศออกมาเพ่ือรับฟังความเห็นว่าควรจะเป็นแบบไหน 
   โดยในหลักเกณฑ์นั้นจะใช้วิธีเฉลี่ยจ านวนประชากรให้ใกล้เคียงกันที่สุด บวก ลบ ไม่เกิน   

ปลัด อบต.ละหาร 



๑๔ 

 

   ๑,๐๐๐ คน  สังเกตจุะต่างกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน  อันนี้ของเขตเลือกตั้งที่ ๘ ซึ่งเขาท าร่าง
   ออกมา ๓ แบบ แบบที่ ๑ ต าบลละหารทั้งต าบล รวมกับต าบลล าโพทั้งต าบล  แบบที่ ๒ 
   ตัดพ้ืนที่ของละหาร หมู่ที ่๗ และหมู่ที ่๘ ไปรวมกับต าบลบางบัวทองบางส่วน  แบบที่ ๓   
   ตัดพ้ืนที่ของหมู่ที ่๖ หมู่ที ่๗  ไปรวมกับต าบลบางบัวทอง  ถ้าท่านใดสนใจหรือว่าท่านใด
   จะไปร่วมลงโหวตเพ่ือแสดงความเห็นว่าควรจะเป็นแบบไหน ท่านโหวตไปได้ท่ีส านักงาน 
   คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนนทบุรี  

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 

   - ไม่มี –  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 
 
     ลงชื่อ นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์)    
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายชื่อ 
 

     ลงชื่อ นายเดชา  มะปูเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
     ลงชื่อ นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
     ลงชื่อ  - ไม่มาประชุม -  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัย สามัญ                     
ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/256๓  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓         
 
 
     ลงชื่อ   นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  



๑๕ 
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