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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่หน่ึง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี  ๒๙  กันยายน  256๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  

 
 

ผู้มาประชุม 

1 นายทองสุข     แสงจันทร ์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายสมหวัง     คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายประเสริฐ   บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 1 
4 นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 1 
5 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 2 
6 นายทัศไนย     แจ๎งโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 3 
7 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 3 
๘ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 4  
9 นายประจบ     แสงจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 5 

10 นายสมศักดิ์     อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 6 
๑๑ นายฮาบีบลุเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 6 
๑๒ นายปรีชา       วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 7 
๑๓ นายมูฮ าหมัด    เช้ือผู๎ด ี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 7 
๑๔ นายสมเกียรติ   เจรญิสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 8 
๑๕ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 8 
๑๖ นายประเสริฐ    ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 9 
๑๗ นายบุญมี        ช่ืนสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 9 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์  อยูํเจริญ นายกองค์การบรหิารสํวนต าบลละหาร 
2 นางอรอนงค์  สมสวย รองปลัด อบต.ละหาร 
3 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน๎าส านักปลัดฯ 
4 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร ์ ผู๎อ านวยการกองคลงั 
5 นายเกรียงไกร    เหลือนอ๎ย ผู๎อ านวยการกองชําง 
6 นายธรรมรัตน์  ทนคง หัวหน๎าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๗ นางทัศนีย์  อมรศานติตระกลู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๘ นางสาววารุณี  พรหมพินิจ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
๙ นายสมเกียรติ   เพ็ชรทอง นายชํางโยธาช านาญงาน 

10 นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสรฐิชัย เจ๎าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.0๐  น. 

เลขานุการฯ  วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลละหาร สมัยวิสามัญ ประจ าป ี
   พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่หนึง่ ซึ่งขณะนีท้ํานสมาชิกไดอ๎ยูํในที่ประชุม จ านวน ๑๕ ทํานแล๎ว     
   ครบองค์ประชุมแล๎ว เรียนเชิญทํานประธานได๎เปิดการประชุมและด าเนินการประชุม 
   ตามระเบียบวาระ     

ประธานฯ  ส าหรับวันน้ีสภาองค์การบรหิารสํวนต าบลละหารได๎เชิญประชุมสมัยวิสามัญ ประจ าปี    
   พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่หนึง่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตรงกับอังคารที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี ้ 
   เวลา ๑๐.๐๐ น.  สมาชิกมาครบองค์ประชุมขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยวิสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่หน่ึง 

    ด๎วยนายกองค์การบรหิารสํวนต าบลละหาร รายงานขอเปิดประชุมสภาองค์การ 
   บรหิารสํวนต าบลละหาร สมัยวิสามญั เนื่องจากองค์การบรหิารสํวนต าบลละหาร ได๎ตรวจ 
   สอบข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล๎ว ปรากฏวํายัง 
   คงมีรายจํายหมวดคําที่ดินและสิง่กํอสร๎างอีกหลายรายการทีไ่มํสามารถด าเนินการกํอหนี ้
   ผูกพันได๎ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แตํมีความจ าเป็น 
   ต๎องด าเนินโครงการนั้นตํอไป ซึ่งจ าเป็นต๎องไดร๎ับอนมุัติให๎กนัเงินงบประมาณรายจํายจาก
   สภาองค์การบรหิารสํวนต าบล 
    นายอ าเภอบางบัวทองพิจารณาแล๎ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕  แหํง 
   แหํงพระราชบญัญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารสํวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
   แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
   ละหาร  สมัยวิสามญั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓         
   เป็นต๎นไป มีก าหนดไมํเกิน ๑๐ วัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  1๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
         (นายวิทยา  ชพานนท์) 
         นายอ าเภอบางบัวทอง 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม    
   ครั้งท่ี ๓/256๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครัง้ที่แล๎วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  
   พ.ศ. 256๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สงิหาคม 256๓ มี ๑๑ หน๎า 
    หน๎าแรก รายช่ือผู๎มาประชุม ผู๎ไมมําประชุม และผู๎เข๎ารํวมประชุม  
    หน๎าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง๎ใหท๎ี่ประชุมทราบ ๑.๑ เรื่อง 
   ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารสํวนต าบลละหาร  ๑.๒ เรื่องมอบหมายหน๎าที ่
   ผู๎เสนอญัตติ 
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     หน๎าที่ 3 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
   เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    หน๎าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติรํางข๎อญัตติงบประมาณรายจําย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  วาระที่ ๒ แปรญัตติ ซึ่งไมํมผีู๎เสนอยื่นแปรญัตติ และวาระที่   
   ๓  ลงมติ ซึ่งทีป่ระชุมได๎มีมติเห็นชอบให๎ตราเป็นข๎อบญัญัตงิบประมาณรายจํายฯ     
    หน๎าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจําย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการขอโอนเงินในสํวนของคําครุภัณฑ์ ของส านักงาน 
   ปลัด ขอโอน ๓ รายการ  กองคลัง ๑ รายการ  กองชําง ๓ รายการ  กองการศึกษาฯ ๘  
   รายการ  กองสาธารณสุขฯ ๕ รายการ และกองสวัสดิการสงัคม ๙ รายการ รายละเอียด 
   ในหน๎าที่ ๔-๖  และทํานสมาชิกได๎มีการซักถามและอภิปราย และที่ประชุมได๎มีมติอนุมัติ
   ให๎โอนเงินฯ รายละเอียดในหน๎าที่ ๗-๘ 
    หน๎าที่ ๘ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติขอขยายเวลาเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย 
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๒ รายการ  รายละเอียดในหน๎าที่ ๘-๙  
   ซึ่งทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให๎ขยายเวลาเบกิจําย ในยอดวงเงินรวม ๒๔,๗๓๑,๐๐๐ บาท 
    หน๎าที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องที่เรียนใหท๎ํานทราบถึงในเรือ่ง 
   ของการรับสมัครอาสาสมัครบรบิาลท๎องถ่ิน  เรือ่งของการรบัช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลกู 
   สร๎าง และเรื่องอื่นๆ รายละเอียดอยูํในหน๎าที่ ๑๐-๑๑  มีทํานใดจะขอแก๎ไขเพิ่มเติม 
   รายงานการประชุมเชิญครับ 

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานใดแก๎ไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไมํ 
   - ไมํมี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกทํานใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. 256๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๓/2563  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 256๓ (ครั้งที่แล๎ว)  
   ขอให๎ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ทําน)  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ สมัยทีส่าม ครั้งท่ี ๓/2563 
   เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานรายรับจริง – รายจา่ยจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสมศักดิ์ อยูํเจรญิ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันน้ีเป็นการประชุมวิสามญั ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีรายละเอียดในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
คือจ านวนเงินงบประมาณในสํวนที่เกี่ยวข๎องของข๎อบญัญัตงิบประมาณ เดิมทงีบประมาณ
เราเข๎าทกุเดือนซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  แตํเราเจอปัญหาอุปสรรคใน
หลายเรื่องตั้งแตํเรื่องโควิด เรื่องของการขยายเวลาในการจัดเก็บภาษี และมกีารผํอนผัน 
มีการลดจ านวนเงินทีจ่ะต๎องเสียภาษีตามอัตราสํวน ๑๐๐% เก็บแคํ ๑๐% เทํานั้น อีก
อยาํงที่เป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของระบบเศรษฐกจิที่ให๎โอกาสกบัผูซ๎ึ่งทีม่าเสียภาษีได๎  
มีการขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และตํอมาได๎สัง่การมาให๎
ขยายเวลาอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ระบบบรหิารจัดการในเรื่องของการจัด 
เก็บภาษีก็เป็นประเด็นปัญหาคือเงินไมํเข๎า ผมได๎ประชุมปรกึษาหารือกบัหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง มีงบประมาณเข๎าเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน เข๎าประมาณ ๑๖๐-๑๗๐ ล๎านบาท 
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นายสมศักดิ์ อยูํเจรญิ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทํานั้น กับการทีเ่ราต้ังยอดไว๎ ๒๕๖ ล๎านบาท ขาดหายไปประมาณ ๗๐-๘๐ ล๎านบาท 
และจากการตรวจสอบครัง้สุดท๎าย ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ อีก ๑๐ วันจะสิ้นสุด
ปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน แตผํลของทีท่างรัฐบาลกับการจัดเก็บภาษีคือใหผ๎ํอน
ผันไดอ๎ีก ๓ เดือนหลังจากสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  สมมุติ ถูกประเมินภาษี ๑๐,๐๐๐ 
บาท สามารถขอขยายระยะเวลาในการผํอนไดอ๎ีก ๓ เดือน  ฉะนั้น เงินงบประมาณก็ไมํ
เข๎า โครงการตํางๆ ทีเ่รามอียูํในปี ๒๕๖๓ ของข๎อบญัญัติท าได๎แคํบางโครงการเทํานั้น 
ฉะนั้นเพื่อทีจ่ะไมํให๎ขาดโอกาส เพื่อที่ให๎เราในฐานะท๎องถ่ินไมํเสียโอกาสในการด าเนิน 
งาน  ทางสภาก็ได๎อนุมัติในการขยายกรอบเวลาของการด าเนินงานของบางโครงการไป
แล๎ว จึงฝากท าความเข๎าใจวําทุกโครงการทีเ่กิดข้ึนในข๎อบญัญัติงบประมาณ ความตั้งใจ
จริงของเรากบัประสบการณ์ที่ผํานมาและเรื่องที่ได๎ด าเนินการมา ๑๐ กวําปีก็ไมํมปีัญหา 
วันที่ ๑ ตุลาคม เป็นต๎นไปเงินบาทแรกเริ่มเข๎า พอสุดท๎าย ๓๐ กันยายนก็ตัดงบประมาณ  
โครงการใดที่ท าคือไดท๎ า แตํถ๎าไมํได๎ท าก็ขยายเวลาไปอกี ๑ ปี  จึงฝากท าความเข๎าใจวํา
สมาชิกบางหมูํที่อาจจะมีข๎อซักถาม ข๎อร๎องเรียนวําท าไมหมูเํราไมํท า หมูํนั้นท าไมท า    
หมูํนี้ไมํท า วันน้ีรายละเอียดของโครงการที่เกิดข้ึนของปงีบประมาณ ๒๕๖๓ , ๒๕๖๒   
กับระยะเวลา ๒ ปี เรามีการจํายขาดเงินสะสม เรามีข๎อบัญญัติงบประมาณ เรามีการขอ
กันเงิน ซึง่ล๎วนแล๎วแตํเป็นการประชาคมที่มีความต๎องการของประชาชน  ยกตัวอยําง   
สิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนและจ าเป็นจะตอ๎งมีคือ ทกุหมูทํุกโครงการถูกกันไว๎ ประเด็นปญัหาหลกั
ในตอนน้ีเรื่องของการด าเนินการในสํวนทีเ่ป็นปัญหาตํอท๎องถ่ิน เป็นปัญหาตํอความเข๎าใจ
ของภาคประชาชน และเป็นปัญหากบัการร๎องเรียน อันน้ีเราจะต๎องมาสมมุติฐานและหา
ข๎อสรปุให๎ได๎วํา ณ วันน้ีท๎องถ่ินทุกที่แม๎กระทัง่ต าบลละหารต๎องยึดหลักในการด าเนินการ
ในสํวนที่เป็นสาธารณะเทํานั้น ทุกปัญหาจะไดจ๎บสิ้นไป  เชํน การกํอสร๎างเข่ือนเดมิทีเรา
ติดตํอคนน้ัน คนน้ี ผําน จบ ในสํวนของการด าเนินการติดตอํของกรมเจ๎าทํา แตํหลังจาก
ปี ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ทุกเรือ่งถูกเปลี่ยนแปลงหมดด๎วยกับการด ารงสถานะของผู๎รบัผิด 
ชอบ เชํน ถนนซึ่งเป็นของทางหลวง คือกรมทางหลวงรับผิดชอบ เชํน ถนน ๓๔๐ กรม
ทางหลวงรบัผิดชอบ และถนนของ รพช.เดิม ทางหลวงชนบทก็รบัผิดชอบเป็นชํวงไป  
คลองกม็ีการรับผิดชอบของแตํละฝ่ายไป เชํน เจ๎าทํา กรมชลประทาน  แตํที่เป็นประเด็น
ปัญหาเกี่ยวโยงกับเราคือเรื่องของการขออนุญาตในการทีจ่ะกํอสร๎างเข่ือนแตลํะที่ คือเรา
จะต๎องเอารายละเอียดไปในการค านวณให๎เป็นปัจจุบันไปขออนุญาตกับเจ๎าทํา คือให๎เจ๎า
ทํายินยอม พอเจ๎าทํายินยอมมาก็ต๎องไปที่ชลประทานอกี บางคลองก็อยูํในเขตรบัผิดชอบ
ของชลประทานหรือเจ๎าทํา ถ๎าเจ๎าทําเขาไมํอนุญาตก็ต๎องรอให๎เขาอนุญาตมา สุดท๎ายเมื่อ
อนุญาตมาแล๎วต๎องมาขอจากท๎องถ่ินคืออ าเภอบางบัวทอง ฝ่ายปกครอง นายอ าเภอต๎อง
ยินยอมด๎วย ฉะนั้น จากสมมุตทิี่น าเสนอมาคือเรื่องจริงที่เราได๎ด าเนินการมาเข่ือนแตํละ
ตัวกวําจะจบสิ้นต๎องใช๎ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน จึงจะเปน็บางสํวนทีเ่งินงบประมาณ
เราไมํเข๎าวันน้ีเราต๎องตัดสํวนน้ีไปเพือ่ที่ไปด าเนินการตัวอื่นที่คิดวําไมํมีปัญหากับหนํวย 
งานอื่น จึงขอท าความเข๎าใจเป็นเบื้องต๎น และสิ่งที่เราได๎ใสํข๎อบัญญัติงบประมาณมาทุกปี 
เช่ือวําเราท าเกือบหมดแล๎ว บางโครงการเทํานั้นเราคงสภาพเดิมด๎วยกับการขอกันเงิน   
ซึ่งจะเห็นได๎วําปีนี้ที่เป็นปีทีเ่งินไมเํข๎า เป็นการสั่นสะเทือนในระบบของคลังของทุก อบต. 
ทุกที่ เราก็สามารถด าเนินการในสํวนที่เราเคยกันเงินไว๎ ในสํวนที่เรามเีงินสะสมทีจ่ํายไป
เมื่อครัง้ปทีี่แล๎ว  สิ่งทีจ่ะบอกกลําวคือเป็นผลส าเรจ็แล๎วด๎วยกับการเซ็นต์สัญญาอนุมัติไป
เมื่อวันสุดท๎ายเมือ่วานนี้ ได๎ผู๎รับเหมาแล๎ว คือ 
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๑. โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง ตั้งแตํหลงับริษัท เอส.บี เฟอร์นิเจอร์ หมูํที่ ๘  
๒. โครงการกํอสร๎างเข่ือน คสล. ตํอจากเดิม หมูํที่ ๖   
๓. โครงการกํอสร๎างขยายไหลทําง หมูทํี่ ๑  
๔. โครงการกํอสร๎างขยายไหลทําง หมูทํี่ ๔  
๕. โครงการกํอสร๎างถนนหินคลกุ ซอยมิตรภาพ หมูํที่ ๔  
๖. โครงการกํอสร๎างขยายไหลทํางพร๎อมเสริมแอสฟลัท์ ตั้งแตํสสุาน เส๎นเลียบ

คลองล ารี หมูํที่ ๙ 
๗. โครงกํอสร๎างถนน หมูบํ๎านจิตรัตนา หมูํที่ ๙ 

        จึงเห็นวําสิ่งตําง ๆ เหลําน้ีเราได๎ด าเนินการแบบเอาข๎อเทจ็จริงมาคุย บางเรื่องทีเ่รา
ใสํในปีงบประมาณเช่ือวําไมํตก แตเํกิดเหตปุัญหาคือเงนิไมํเข๎า และจะท๎าวความในเรือ่ง
ของการด าเนินการในสํวนขององค์การบรหิารสํวนต าบล โดยเฉพาะที่พกัพิงที่ด าเนินการ
เป็นจุดศูนย์กลางของ อบต.ละหาร คือส านักงานของ อบต. เราได๎มีมติให๎กํอสร๎างอาคาร
ข๎างเคียงเราน้ี ด าเนินการมาแล๎วเมื่อ ๒ ปีที่แล๎ว แตํก็เจอปญัหาอปุสรรคในการทิ้งงาน 
เมื่อเป็นลักษณะนี้ในสํวนทีเ่กี่ยวข๎องก็ด าเนินการเพื่อที่จะเอาเงินทดแทนหรอืวําเงินเหลือ
จากการประมลูทีจ่ํายให๎ผูร๎ับเหมาทิง้งานยังมีค๎างอยูํ และไดด๎ าเนินการไปแล๎วเสรจ็เป็น
เบื้องต๎นเรยีบร๎อย  แตํในสํวนที่เป็นเรื่องตกแตํง ไฟฟ้า อุปกรณ์ตํางๆ ทีจ่ะด าเนินการให๎
เป็นไปตามระบบยังไมํมี  ถามวําจ าเป็นหรือไมํกับการทีจ่ะตอ๎งมีที่อยูทํี่พอเพียง จ าเป็น 
นะครับเพราะการด าเนินงานทุกเรือ่งถ๎าหากวํา ๑ ห๎อง อยูํกนั ๑๐ กวําคนปัญหาก็เกิด  
ณ วันน้ี ที่จะอยูจํะนั่งจะไมํมีแล๎วนั่งเบียดเสียดกัน  ในวันน้ีจึงต๎องขอมติตัวนี้ที่คาดวําเรา
จะด าเนินการใหเ๎ร็วทีสุ่ด คือเราจะต๎องขอโอนเงินและกันเงนิตัวนี้ไปท าให๎เสรจ็เรียบร๎อย 
นําจะประมาณ ๕-๖ ล๎านบาท จงึจะด าเนินการให๎ถูกต๎องและใช๎ประโยชน์ให๎ได๎จริงๆ  
เมื่อกํอนที่เราเคยกันเงินหรือตัง้ข๎อบญัญัตเิพื่อทีจ่ะปรับปรุงอาคารใหมํ ประมาณ ๕ ล๎าน
บาท สุดท๎ายเราก็ไมํไดท๎ าก็ตกไป วันน้ีจะขอกันตัวนี้ และโอนเงินตัวนีเ้ข๎าด าเนินการให๎
แล๎วเสร็จ  ผมเช่ือวําอีกประมาณ ๓ เดือน ต๎องแล๎วเสรจ็กํอนปีใหมํ ได๎พูดมาตลอดวําเรา
สร๎างแล๎วอยํางไรเราขอไดอ๎ยูกํํอน ไมํใชํสร๎างแล๎วคนอื่นมาอยูํ วันน้ีไมํติดขัดอะไรทุกเรื่อง
ก็ลื่นไหลไปตามกระบวนการ แตเํงินไมมํีความเข๎าใจเป็นสิ่งส าคัญที่ต๎องพูดกนัให๎รู๎ ฝากให๎
ข๎อคิดและเป็นค าที่ถูกร๎องเรียนมาหลายๆ เรื่อง  วันน้ีก็มีแตํเรื่องร๎องเรียน ตามบทบาท
อ านาจหน๎าทีเ่ราท าได๎ในเฉพาะชํวงของภัยพิบัติ ประกาศภัยพิบัติร๎ายแรงผมมีอ านาจ   
แตํวันน้ีต๎องไปดตูามกระบวนการที่ถูกต๎อง  สิ่งที่ขอมาบางเรือ่งไมํใชํสาธารณะ พูดตรงๆ
คือท าไมํได๎เพราะเป็นที่ของคนอื่นเราจะเอางบประมาณไปลงก็ไมํใชํ  และฝากกองชําง 
ทุกค าร๎องที่ทางภาคประชาชนแตํละหมูํน าเสนอมาในการยกที่ให๎เป็นสาธารณะ ประมาณ
เกือบ ๑๐ ซอย ถูกต๎องทุกเรื่อง ยกมาจากที่ดิน มาโฉนดเปน็ที่เรียบรอ๎ย ก็จะด าเนินการ
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องมาเข๎าสภาขออนมุัติงบประมาณ  มิเชํนน้ัน เราจะต๎องถูกทวงถามตลอด 
และในเรื่องของความให๎ความสะดวกหรือบรรเทาทุกข์ได๎ คือเมื่อมีหลุมบํอเราก็ไปด าเนิน 
การได๎ในสํวนน้ัน แตํถ๎าเป็นของทีม่ีเจ๎าของโดยตรงอันน้ีไมํได๎ อยํางไรก็ไมํได๎  ถ๎าจะมาขอ
สํวนตัวก็ได๎อยํู แตํถ๎าจะเอางบประมาณไปลงไมํใชํ เพราะเปน็ที่ดินของคุณ  อันน้ีเป็นอีก
หนึ่งประเด็น วันน้ีมีเรื่องของหมูํที่ ๕ ถนนรถไฟเกํา  หมูํที่ ๙ ถนนซอยไวเมต ที่เป็นประ 
เด็นมาผมได๎บอกจะช้ีแจงไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แตํทางของหมูทํี่ ๙ จะไดด๎ าเนินการ
ในสํวนของการไปร๎องศาลด๎วยตัวเขาเอง แตํเขาขอค ายืนยันจากเราวําเราด าเนินการให ๎
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ไมํได๎เนื่องจากเป็นที่ของบุคคลทีม่ีโฉนดชัดเจน แตํกระบวนการศาลคุณไปด าเนินการมา 
ตราบใดที่ศาลสั่งเราก็ท าได๎  ฝากน าเรียนเป็นเบือ้งต๎น  และสิ่งทีเ่กิดข้ึนโครงการที่เกิดข้ึน
ของแตํละหมูํ ต๎องฝากสมาชิกสภาไปดูด๎วยวําเขาด าเนินการลักษณะไหน ไปดูวําความ
ต๎องการตรงนีบ้างทอีาจจะนอกเหนือจากแบบไปบ๎าง เชํน ขอเพิ่มทาง ๑ เมตร ต๎องไปหา
วิธีคุย อยําให๎เขาด าเนินการเสรจ็กํอนแล๎วไปขอเพิม่ และฝากอีก ๑ ซอย คือ จิตรัตนา 
วันน้ีเราท าสัญญาไป ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) สิง่ทีจ่ะต๎องตามมาคือประปา ไปแจ๎งประปา
แล๎วด าเนินการไปพร๎อมกัน อยําให๎ถนนเสร็จกอํนแล๎วประปามา ก็ขุดซ้ าแล๎วซ้ าอีก จะถูก
มองวําท างานไมเํป็น โดนดําอีก  ฝากวําประปามีงบประมาณแล๎วชํวยไปเรํงรัดให๎ด าเนิน 
การไปพร๎อมกัน  ต๎องขอประชาสัมพันธ์และฝากความหํวงใยเหลําน้ีวําท๎องถ่ินเราด าเนิน 
การไปตามอ านาจหน๎าที่ ที่จะต๎องได๎รบัความเป็นธรรมทุกหมูํทุกกลุํมให๎ได ๎และเป็นก าลงั 
ใจให๎พวกเราอยํูกันอีกหนอํย และวันน้ีต๎องขอช่ืนชม ทํานสมาน บุญยม มอีาการเจ็บป่วย
และได๎สละเวลามาเพือ่ที่จะรักษาหน๎าที่ตามต าแหนํงหน๎าทีท่ี่รับผิดชอบ  และขอให๎ทาง
กองคลงัช้ีแจงในเรื่องของรายรบัรายจํายจริง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ในระเบียบวาระนี้ในเรื่องของรายรบัจริง-รายจํายจริง ซึง่ได๎คุยกันแล๎วกับทางผู๎อ านวยการ
กองคลงัวําเราตัดตัวเลขแคํวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  ตามเอกสารทีอ่ยูํในมือทํานที่แจก
ให๎ไป ขอสรปุ ดังนี้  
        ประมาณการรายรับ เราต้ังประมาณการรายรับไว๎  ๒๓๒,๐๗๖,๒๐๐  บาท   
        รายรับจรงิ จากเงินรายได๎ที่เข๎ามา  ๑๑๔,๙๙๐,๑๔๓.๐๒  บาท   
        เงินอุดหนุนทั่วไป ได๎รับเข๎ามา ๔๔,๕๕๗,๒๐๔  บาท  ซึ่งสูงกวําที่เราต้ังประมาณ
การรายรับไว๎ 
        เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ได๎รับเข๎ามา  ๒๖๒,๓๑๑  บาท ที่เอามาท าเย็บหน๎ากากผ๎า
แจก เป็นเงินตัวเดียวกันที่ได๎จากรฐับาลมา  
        รวมรายรับจริงที่ได๎รับมา เป็นจ านวนเงิน  160,๕๔๗,๓๔๗.02  บาท 
        ในส่วนของรายจ่าย เรามีรายจํายทีจ่ํายจากเงินรายได๎และเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง
จํายไปแล๎ว รวมจ านวน 101,664,293.35 บาท และรายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 262,311.00 บาท (ที่มาเยบ็หน๎ากากผ๎าแจก) รวมรายจํายจริงที่จํายไป  
๑๐๑,๘๐๙,๖๕๘.๐๒ บาท   ดังนั้น จึงมีเงินรายรับจรงิสงูกวํารายจํายจริงอยูํ จ านวน  
58,883,053.67 บาท  ซึ่งจะตอ๎งหักรายจํายทีจ่ะต๎องเบกิจํายในวันที่ 30 กันยายนนี้ 
(วันปิดบัญชี) มรีายจํายประจ าทีจ่ะต๎องจํายพวกเงินเดอืน คําจ๎าง คําตอบแทน คําใช๎สอย
ตํางๆ ประมาณ 2,42๐,๗๗๑.71 บาท  และรายจํายที่กันเงินกรณีที่ไดม๎กีารกอํหนีผู้ก 
พันไว๎แล๎ว คือไดท๎ าสัญญาซื้อสัญญาจ๎างไว๎แล๎วซึ่งเป็นอ านาจของทํานนายกฯ ในการกัน
เงินตรงนี้ สํวนใหญจํะเป็นรายการคําครุภัณฑ์ ๒,๗๒๘,๔๔๖.๒๔ บาท จึงคงเหลือรายรบั
จริงสูงกวํารายจํายจรงิอยูํ ๕๓,๗๓๓,๘๓๕.72 บาท ถ๎าหากวําทํานดูจากตัวเลขแล๎ว ใน
สํวนของที่เราตั้งประมาณการรายรบัไว๎  ๒๓๒,076,200 บาท  เราได๎รับเข๎ามา 
160,547,347.02 บาท  ถือวําเงินรายรบัของเราที่เข๎ามานั้นสูงกวําหลาย อบต.   
หลายเทศบาล  โดยเฉพาะรายได๎บางรายการ ขออนุญาตข๎อมูลลําสุดถึง ณ เมื่อวันที่ ๒๘  
กันยายน 2563  รายรับจริงเข๎ามา 164,300,000 กวําบาท  มีเงินรายได๎ซึ่งสํวนใหญํ
แล๎วที่ตั้งประมาณรายรบัไว๎ ตามที่ตั้งประมาณรายรับไว๎ จะมีอยูํ ๒ รายการหลักๆ ที่เข๎า 
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มาไมํถึง คือภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร๎าง เราต้ังประมาณรายรบัไว๎ 5๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
แตํได๎เข๎ามาแคํ 6,100,000 กวําบาท กับคําธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ทีเ่ขาซื้อ
ขายโอนที่ดินโอนบ๎านจัดสรรกัน เราต้ังประมาณรายรับไว๎ 48,000,000 บาท แตํเพิง่ 
ได๎รับเข๎ามาเพียงแคํ 31,400,000 กวําบาท  สํวนนอกนั้นรายจํายตัวอื่นเข๎ามาหลาย
รายการเกินกวําที่ตัง้ประมาณการรายรับไว๎  เชํน คําธรรมเนยีมควบคุมอาคาร ได๎เข๎ามา 
270,000 บาท  คําธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 2,800,000 กวําบาท  คําธรรม 
เนียมใบอนญุาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ได๎รับเข๎ามา 8๖๘,000 กวําบาท  คําธรรม 
เนียมภาษีรถยนต์ ได๎รับเข๎ามา 960,000 กวําบาท  คําธรรมเนียมภาษีสรรพสามิต 
ได๎รับเข๎ามา 1๗,300,000 กวําบาท  และภาษีมูลคําเพิ่ม ได๎รับเข๎ามาประมาณ 
38,000,000 บาท  ในสํวนของทีเ่ข๎ามาต่ ากวํานิดหนํอยคือ สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไดร๎ับเข๎ามา 31,400,000 บาท  สํวนนอกนั้นเงินอุดหนุนทั่วไป 
เราต้ังประมาณการรายรบัไว๎ 44,000,000 บาท ขณะนี้ได๎เข๎ามาแล๎ว 4๕,๙๐0,000 
กวําบาท ถือวํารายรับของเราที่เข๎ามานั้นถือวําสูงอยูํ จะมีในสํวนของภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างซึง่เป็นผลกระทบจากโควิด และจากการทีร่ัฐบาลออกพระราชก าหนดให๎ขยาย
เวลาและให๎ลดคําภาษีลง 90% เช่ือวําถ๎าไมํได๎มีการให๎ลด ๙๐% เงินคําภาษีตัวนี้นําจะ 
ไดเ๎ข๎ามามากกวําน้ี  ถือวําเรายังโชคดีกวําหลายๆ ที่ ตรงนี้น าตัวเลขมาให๎ทํานทราบกํอน  
ต๎องรอถึงวันที่ 30 กันยายน  ซึ่งขณะนี้เรามเีงินที่ใช๎ได๎อยํู ๕๓,๗๓๓,๘๓๕.๗๒ บาท  
อยํางที่ทํานนายกฯ ได๎กลําวไป  แล๎วทํานจะสงสัยวําแล๎วจะเอาเงินตัวไหนมาด าเนิน
โครงการตํอ จะเอาเงินตัวไหนที่จะมาด าเนินการอาคารหลังที่ ๒ ตํอ ในเมื่อบอกวําไมํมี
เงินรายได๎ มีครบัแตํมเีข๎ามาไมเํต็มถุงอยํางทีเ่ราต้ังรบัเอาไว๎  น าเรียนเพื่อโปรดทราบ 

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรอืไมํ  (ไมํมี)  

ท่ีประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   นายก อบต.ละหาร มอบให๎ ปลัดอบต.ละหาร น าเสนอรายละเอียด 
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เอกสารทีเ่ป็นแผํนขวางจะมีอยูํ ๒ ชุด ชุดที่มีอยู ํ๖ หน๎า คือที่จะใช๎ในระเบียบวาระการ
ประชุมนี้  สํวนอีกชุดหนึง่ที่มหีนาๆ อยูหํลายหน๎านั้นคือ ท ามาให๎ทํานดูในการโอนเงิน
คราวที่แล๎ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่สภาได๎อนุมัติให๎มีการโอนเงินไป เสรจ็แล๎ว
จะต๎องเข๎าไปท าในระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบ e-LASS  ซึ่งระบบทีเ่ข๎าไปท านี้ข๎อมลูจะ
ถูกประมวลสํงไปถึงกรมสํงเสริมสํวนท๎องถ่ิน และที่กรมบัญชีกลางด๎วย  ดังนั้น เวลาน า 
มาเสนอสภาจงึจะท าด๎วยระบบมอืมากํอน เพราะไมทํราบวําสภาจะอนมุัติหรือไมํ หรือ
เปลี่ยนแปลงตัวเลข เพราะถ๎าเราเข๎าไปท าในระบบ e-LASS แล๎วจะแก๎ไขยาก จะต๎องไป
ขอแกไ๎ขที่กรมสํงเสริมสํวนท๎องถ่ิน และที่กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  และตอนนี้
กรมบัญชีกลางเขาเข๎ามาก ากบังบประมาณของทอ๎งถ่ินด๎วยหมดแล๎ว  ตรงนี้น ามาให๎ทําน
ดูวําเอกสารตัวจรงิเมือ่ไปผํานในระบบ e-LASS มาแล๎ว ตามระเบียบแล๎วจะเป็นแบบนี้ 
จะท าให๎ดูยากหนํอย 
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        ในสํวนของที่จะขอโอนในครัง้นี้จะมีรายการที่ขอโอนทั้งสิ้น ๗ รายการ ซึ่งเกี่ยวกับ
อาคาร ๒ คือ อาคารหลังใหมจํะมี ๓ ช้ัน ช้ันที่ ๓ เสร็จแล๎ว ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว๎
แล๎ว ๔ เครื่อง ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู รอจั๊มไฟฟ้าเข๎าไปใช๎งานได๎เลย  ช้ันที่ ๒ ตอนนี้กั้น 
ห๎องใหญํไว๎เพื่อที่จะปรบัปรุงเพื่อจะใหเ๎ป็นที่ท างานของทํานนายก รองนายก ๒ ทําน  
ห๎องรับรองแขก และมีหอ๎งประชุมเลก็  ช้ันที่ ๑ ช้ันลํางขณะนี้ยังเป็นพื้นที่เปิดโลํงอยูํ     
ซึ่งตรงนั้นจะให๎เป็นที่ท างานของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อมในห๎องใหญํ และจะมี
ห๎องเล็กอีก ๑ ห๎อง ส าหรับหนํวยบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) คือการวางแผนไว๎ที่จะ
ใช๎อาคารหลงันี้  เมื่อขยับกองสาธารณสุข ขยับทํานนายก รองนายก ไปอาคารใหมํ 
อาคารนี้ก็จะขยบัขยายในสํวนของการท างานให๎บริการเพื่อที่จะรองรับพี่นอ๎งประชาชน 
สิ่งแรกคือจะย๎ายฝ่ายจัดเกบ็รายได๎ลงไปอยูํข๎างลํางห๎องกองสาธารณสุข พร๎อมกบัขยาย
ออกไป เพื่อให๎สามารถรบัพี่น๎องประชาชนที่มาเสียภาษีได๎ เพราะทุกวันน้ีผมกันทํานนายก 
โดนวํามาตลอดท าไมต๎องให๎เขาล าบากข้ึนมาช้ัน ๒ มาถึงที่จอดรถก็ไมํมีอกี จะขยายลงไป
เพื่อใหล๎งไปอยูํข๎างลําง แล๎วจะขยบัหนํวยงานตํางๆ ที่จะขยับขยายย๎าย เพื่อในการท างาน 
เพราะวําในการท างานทุกวันน้ีต๎องใช๎เครือ่งมอือุปกรณ์ การเข๎าไปท างานในระบบโดย
เฉพาะงานของกองคลัง กองชําง ตํอไปจะต๎องท าในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล๎ว จะไมํ
มีการท าระบบท ามือแล๎ว แม๎แตํการเขียนแบบ การค านวณราคากลาง  ฉะนั้น จึงต๎องมี
ต๎องวางระบบอินเตอร์เน็ต ระบบแลน เพื่อให๎เช่ือมตํอกัน  ดังนั้น จึงต๎องขอโอนเงินงบ 
ประมาณที่เมือ่สกัครูํผมเรียนใหท๎ราบวําพอจะมีเงินที่จะเหลอืใช๎อยูํในยอดรวมประมาณ 
๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายการที่ขอโอน ดังนี ้

        รายการที่ ๑  ขอโอนเงินจากเงินเดือน ของพนักงานกองชําง ซึ่งมเีงินงบประมาณ
เหลืออยูํ 1,971,780 บาท ขอโอนจ านวน 498,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า คือตอนน้ีสายภายในดวงโคมติดตั้งไว๎แล๎ว แตํยังไมํมีระบบไฟฟ้า ซึง่
ระบบไฟฟ้า ผมได๎ติดตํอไปที่ทางทําน ผอ.สมหมาย กองบรกิารผู๎ใช๎ไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวงเขตบางบัวทอง ให๎ชํวยมาดูระบบใหห๎นํอยวําเราจะวางระบบไฟอยํางไรทีจ่ะ 
ต๎องใช๎กัน ๒ อาคาร  เราต๎องเพิม่ไฟเพิม่มเิตอรเ์ป็น ๔๐๐ แอมป์แปร  ดังนั้น เราจึงจะ 
ต๎องติดตั้งระบบตู๎ควบคุมหรือวําแผงใหมํ และตู๎ควบคุมแผงของช้ันที่ ๑ และช้ันที่ ๓ 
แยกกันเหมือนกบัอาคารนี้ แล๎วเช่ือมตํอไฟใน ๒ อาคาร  ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงได๎
ออกแบบระบบและคิดราคามาให๎ ราคาอยํูที่ประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท  ซึ่งจะเป็นการ
ติดตั้งตู๎ MDB  ตู ๎DB  รายละเอียดจะใหท๎างกองชํางเป็นผู๎ช้ีแจงอีกครั้งหนึ่ง  โดยขอโอน
จากเงินเดือน ของพนกังานกองชําง จ านวน 498,000 บาท เพื่อเป็นคําติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและมเิตอรเ์ป็น ๔๐๐ แอมป์แปร และไฟฟ้าต๎ูควบคุม 

        รายการที่ ๒  เป็นการขอโอนเงินจากเงินเดือน ของพนักงานกองชําง  จ านวน 
600,000 บาท เป็นคําตํอเติมปรบัปรุงอาคาร โดยจะท าการตํอเติมปรบัปรุงคือท า
สะพานบันไดทางเช่ือมระหวํางอาคาร ๑ กับอาคาร ๒ ทางดา๎นหลัง คือทางด๎านหลังจะ  
มีบันได อาคาร ๒ ก็จะมบีันไดทางข้ึนอยูํทางด๎านหลัง โดยจะท าบันไดทางเช่ือมตํอถึงกัน 
พร๎อมกับติดตั้งหลงัคาเมทัลชีท และราวสแตนเลสกันตก  ทางเช่ือมขนาด กว๎าง 1.50 
ยาว 6 เมตร  ในวงเงิน 600,000 บาท 

 

 
  



๙ 
 

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 

        รายการที่ ๓  เป็นการขอโอนเงินจากเงินเดือน ของพนักงานกองชําง  จ านวน 
๑๐๔,๙๐๐ บาท เพื่อเป็นคําติดต้ังรางระบายน้ าสแตนเลส ขนาดกว๎าง 50 ซม. ยาว 30 
เมตร พร๎อมทํอระบายน้ า ทํอพีวีซี ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ๔ นิ้ว คือเช่ือมตํอระหวําง
ชายคาของอาคารระหวํางอาคาร ๑ กับอาคาร ๒  เดิมทอีาคารนี้มีอาคารเดียวไมํมีราง
ระบายน้ าไมมํีปัญหา แตํวันน้ีพอมีอาคาร ๒ ข้ึนมาจ าเป็นต๎องมีรางระบายน้ า มิเชํนน้ัน  
น้ าจะตกไปทีอ่าคาร ๒       
        รายการที่ ๔ ขอโอนเงินจากเงินเดือนของพนักงานกองชําง จ านวน ๗๓,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นคําติดตั้งระบบประปา คือเราต๎องเช่ือมตํอระบบประปาใหมํของอาคารหลงัใหมํ 
ซึ่งจะมีหอ๎งน้ าทัง้ ๓ ช้ัน จะมีห๎องน้ า ห๎องส๎วม ชาย หญิง และมหี๎องอาบน้ าช้ันลํางส าหรบั 
EMS รวมทัง้คนที่มาอยํูเวรยาม จะเป็นเดินทํอประปา ขนาด ๓/๔ นิ้ว ความยาว ๓๕๒ 
เมตร คือเดินใหมจํากมเิตอรป์ระปาที่อยูํตรงหน๎าประตรูั้วด๎าน สภ.บางบัวทอง เพื่อมาลง
บํอพักน้ าเดิมทีม่ีอยู ํและติดตั้งเครื่องสบูน้ าอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง 
เพื่อปัม้น้ าข้ึนไป ข๎างบนดาดฟ้าของอาคาร ๒ จะมีถังเก็บน้ าขนาดจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน 
๓ ถัง และจะจํายน้ าให๎ใช๎ทั้ง ๒ อาคาร 
        รายการที่ ๕  ขอโอนเงินจากที่ตั้งไว๎คํารถบรรทกุเทรลเลอร์ ๑๐ ลอ๎ ของกองชําง 
จ านวน ๑,๖๑๖,๐๐๐ บาท  เพื่อจํายเป็นคําตํอเติมปรบัปรุงอาคารที่ช้ัน ๑ ของอาคาร ๒ 
เพื่อใหเ๎ป็นที่ท างานของกองสาธารณสุขฯ และเป็นที่ท างานของหนํวยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS  โดยติดตั้งผนังอลูมเินียมลูกฟกูสีชา ประตูหน๎าตํางบานเลื่อน  และติดตั้ง
ผนังอลูมเินียมลูกฟูกสีชา พร๎อมชํองแสงกระจกปิดตาย ติดตั้งประตูบานเปิดและบาน
เลื่อน และท าทางเช่ือมตํอระหวํางอาคาร ๑ อาคาร ๒ บรเิวณช้ัน ๒  
       รายการที่ ๖  ขอโอนเงินจากเงินเดือน ของกองคลัง  จ านวน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อเป็นคําปรับปรุงตกแตํงภายในอาคาร ๒ ช้ัน ๒ เพื่อเป็นห๎องท างานของนายก ของ  
รองนายก ห๎องรับรองแขก และห๎องประชุม โดยให๎ทางสถาปนิกของ เอส บี เฟอร์นเิจอร์
ชํวยออกแบบให ๎
       รายการที่ ๗  ขอโอนเงินจากเงินเดือน ของกองชําง จ านวน ๓๓๐,๔๐๐ บาท     
เพื่อเป็นคําจัดซือ้และติดตัง้เครือ่งปรับอากาศ ส าหรับอาคาร ๒  

- เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสํวน แบบแขวน ระบบ Inverter  ขนาด  
๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๘,๑๐๐ บาท  (ติดห๎องกอง
สาธารณสุข)  

- เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสํวน แบบติดผนัง ระบบ Inverter  ขนาด  
๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๔๐๐ บาท  (ติดห๎องนายก และ
ห๎องรับรอง) 

- เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสํวน แบบติดผนัง ระบบ Inverter  ขนาด  
๑๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๗๐๐ บาท  (ติดห๎องรองนายกฯ 
และห๎องของ EMS) 

- เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสํวน แบบติดผนัง ระบบ Inverter  ขนาด  
๑๒,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๒๐๐ บาท  (ติดห๎องประชุมเล็ก) 
       น าเรียนที่ประชุมเพือ่โปรดพจิารณา ในสํวนของการปรับปรุงตอํเติมจะใหท๎างกอง
ชํางน าเสนอ 
 



๑๐ 
 

นายสมเกียรติ เพ็ชรทอง 
นายชํางโยธาช านาญงาน 

ตอนนีอ้าคารใหมจํะมงีานระบบไฟฟ้าต๎องขอมเิตอร์ใหมํ ใหท๎างไฟฟ้าออกแบบ โดยใช๎ตู๎  
MDB และตู๎ DB เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าทีจ่ะเข๎าในตัวอาคาร ยอดประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ 
กวําบาท ช้ันที่ ๑ จะมีกั้นหอ๎งของกองสาธารณสุขฯ ติดกระจกอลูมิเนียมสีชา และท าทาง
เช่ือมอาคาร สํวนช้ันที่ ๒ ท าประตูทางเช่ือมตรงครัวเป็นทางเข๎า  

ประธาน ฯ  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรอืไมํ  
   - ไมํมี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎โอนเงินงบประมาณรายจําย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ จ านวน ๗ รายการ ตามที่เสนอ  
   ขอให๎ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ทําน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เพ่ือตั้งจ่าย   
   เป็นรายการใหม่ จ านวน ๗ รายการ ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณราจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   นายก อบต.ละหาร มอบให๎ ปลัดอบต.ละหาร น าเสนอรายละเอียด 
  

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ผมเรียนให๎ทราบในวาระที่ ๓ วําเรามีเงินเหลืออยูํจริงประมาณ ๕๐ กวําล๎านบาท และ
เมื่อสักครูํได๎มกีารขอโอนไปประมาณ ๕ ล๎านกวําบาท เพื่อโอนไปในสํวนของอาคารใหมํ 
จึงมเีงินเหลืออยูํอกี  ดังนั้น เมื่อมเีงินเหลืออยูํ ที่ทํานนายกฯ ได๎เรียนเสนอให๎ทีป่ระชุมไป
แตํต๎นแล๎ววําเราได๎พิจารณากันแล๎ววํารายการไหนที่ยังจ าเปน็จะต๎องด าเนินการตอํ 
รายการไหนที่มปีัญหาอุปสรรคจะตัดออกไปกอํน เชํน การกอํสร๎างเข่ือน คสล.ริมคลอง
ลากค๎อน ริมคลองล ารี  ซึ่งติดข้ันตอนจะต๎องไปขออนุญาตกรมชลประทาน กรมเจ๎าทํา 
ขออนุญาตนายอ าเภอ สงํเรื่องไปชลประทาน ๖ เดือน ยังไมไํด๎ค าตอบ ผูกพันไปหมดถ๎า 
ชลประทานยังไมํตอบมาก็ยงัติดที่อื่นอยูํ ดังนั้นแล๎วเมือ่เรามเีงินของเราที่สามารถน าเงิน  
ที่เหลือทีจ่ะสามารถน ามากันเงินงบประมาณเพื่อจะด าเนินโครงการที่จ าเป็นตํอได ๎
         ในกลุํมแรกจะเป็นการขอกันเงินในสํวนของรายการคําครุภัณฑ์  ในวงเงินรวม 
๑๕,๙๑๔,๘๐๐ บาท  ซึ่งต๎องขอน าเรียนใหท๎ราบวําครุภัณฑ์นี้หลายรายการได๎มกีาร
ด าเนินการจัดซื้อในระบบอิเล็กทรอนกิส์ไปแล๎ว แตํปรากฏวํายังเรียกท าสัญญาซื้อไมํได๎
เนื่องจากผู๎ขายเขาอุทธรณ์ คือในระบบเราจะประกาศไปกํอนวําเราต๎องการซื้อของอะไร 
ก าหนดคุณสมบัติประกาศออกไปแล๎วใหเ๎วลาอยํางน๎อย ๓ วัน ในการที่จะทักท๎วงวํา
ประกาศของเราไมํถูกต๎อง เมื่อครบ ๓ วันแล๎วไมํมีผู๎ทักท๎วง เรากจ็ะออกประกาศจริงที่
ทํานนายกลงนามในประกาศ  ปรากฏวํามผีู๎มายื่นซองเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนกิส์
ทางอินเตอรเ์น็ต ปรากฏวําสุดท๎ายเราไดผ๎ู๎เสนอราคาต่ าสุด เราประกาศผู๎ชนะราคา สํวน
ผู๎เสนอราคาต่ ารายที่ ๓ ยื่นร๎องอทุธรณ์วําการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของเราไปกีด
ขวางเขา ตอนที่เราประกาศตอนแรกท าไมเขาไมํยื่นร๎อง  อยํางที่เรียนให๎ทราบทุกวันน้ีใน
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างถูกควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั  เราจงึต๎องสํงเรื่องที่
เขาอุทธรณ์ไปใหก๎รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่ขณะนี้ผํานไป ๕ เดือนแล๎วยังไมํได๎
รับค าตอบ  ดังนั้น รถทีจ่ะได๎ใช๎ก็ต๎องรอก็ยังไมทํราบวําจะตอ๎งรอถึงเมือ่ไหรํ เหมอืนกับ
อาคารใหมเํราเสนอเรือ่งไปกรมบัญชีกลางวําให๎แจ๎งเป็นผู๎ทิ้งงาน  ๑ ปีแล๎วยังเงียบอยูํ 
เพราะทุกอยํางไปรวมอยูทํี่กรมบญัชีกลางหมด ทั่วประเทศมอีงค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
อยูํ ๗,๘๐๐ กวําแหํงเฉพาะท๎องถ่ิน ไมํรวมกระทรวง กรม และจงัหวัดอีก    
 



๑๑ 
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        รายการท่ีขอกันเงิน เป็นค่าครุภัณฑ์ 
๑. รถยนต์บรรทุก (ดเีซล) ๔ ประตู จ านวน ๒ คัน  ๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท (ของ

ส านักงานปลัด) 
๒. รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ าไมํน๎อยกวํา ๑๒,๐๐๐ ลติร จ านวน ๑ คัน  

๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๓. โคมไฟสํองสวํางพร๎อมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แบบกระเป๋าหิ้ว จ านวน ๒ ชุด 

๓๔๐,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๔. เครื่องรับสํงวิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน ๑๔ เครื่อง  

๑๖๘,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๕. เครื่องพล๏อตเตอร์สี จ านวน ๑ เครื่อง  ๑๕๐,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๖. เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน ๑ เครื่อง  ๑๘,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๗. ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน ๑ ชุด  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ของ

ส านักงานปลัด) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึง่ตามระเบียบก าหนดวําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ถ๎ามรีาคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให๎ถือวําเป็นครุภัณฑ ์

๘. รถยนต์บรรทุก (ดเีซล) ๔ ประตู จ านวน ๑ คัน  ๘๖๘,๐๐๐ บาท             
(ของกองสงํเสรมิการเกษตร) 

๙. รถยนต์บรรทุก (ดเีซล) ๔ ประตู จ านวน ๑ คัน  ๘๖๘,๐๐๐ บาท             
(ของกองชําง) 

๑๐.  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จ านวน ๑ คัน  ๕๗๕,๐๐๐ บาท     
(ของกองชําง) 

๑๑.  เครื่องปรบัอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู แบบแขวน จ านวน ๒๓ เครื่อง  
๑,๑๐๖,๓๐๐ บาท (ของกองการศึกษา) จะติดตั้งตามศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

๑๒.  เครื่องประเมินความพึงพอใจ จ านวน ๑ เครื่อง  ๖,๕๐๐ บาท               
(ของส านักงานปลัด) 

๑๓.  เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย๎าย จ านวน ๗ เครื่อง  ๓๒๙,๐๐๐ บาท 
(ของส านักงานปลัด) จะน ามาใช๎ในห๎องประชุม 

 

รายการท่ีขอกันเงิน เป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  วงเงินรวมทั้งสิ้น  
๓๓,๗๙๒,๓๐๐ บาท  

๑๔.  คํากํอสร๎างห๎องเกบ็ของหลงัเวที  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ของส านักงานปลัด) 
๑๕.  คํากํอสร๎างห๎องเกบ็ของภายใน อบต.  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ของส านักงาน

ปลัด) 
๑๖.  คํากํอสร๎างโครงหลงัคาเหล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเลก็น๏ะฏอตุ๎ลอสิลาห์ หมูํ ๒  

๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ของกองชําง) 
๑๗.  คํากํอสร๎างถนน คสล. ซอยมะหะหมัด หมูํ ๙ จ านวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท    

(ของกองชําง) 
๑๘.  คําติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท๎ารมิคลองล าโพ หมูํ ๑-๔ 

จ านนวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ของกองชําง) 
๑๙.  คําติดต้ังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท๎ารมิคลองล าโพ หมูํ ๒-๓  

จ านวน  ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ของกองชําง) 
 



๑๒ 
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๒๐.  คําติดต้ังระบบไฟฟ้า อาคาร ๒  จ านวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ของส านักปลัด) 
๒๑.  คําตํอเติมปรบัปรุงอาคาร ๒ ช้ัน ๑ และช้ัน ๒ จ านวน ๑,๖๑๖,๐๐๐ บาท  

(ของส านักงานปลัด) 
๒๒.  คําปรับปรุงตกแตงํภายในอาคาร ๒ ช้ัน ๒  จ านวน ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท    

(ของส านักงานปลัด) 
๒๓.  คําครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง อาคาร ๒  จ านวน ๓๓๐,๔๐๐ บาท  

(ของส านักงานปลัด) 
๒๔.  คําติดต้ังระบบประปา อาคาร ๒  จ านวน ๗๓,๐๐๐ บาท  (ของส านักงาน

ปลัด) 
๒๕.  คําติดต้ังรางระบายน้ า อาคาร ๒ ช้ัน ๓  จ านวน ๑๐๔,๙๐๐ บาท (ของ

ส านักงานปลัด) 
๒๖.  คําตํอเติมทางเดินเช่ือม อาคาร ๑ กับอาคาร ๒ ช้ัน ๑ พร๎อมติดต้ังประตู

อัตโนมัติ  จ านวน ๖๐๐,๐๐๐  บาท (ของส านักงานปลัด) 
๒๗. คําจัดซื้อที่ดิน ขนาดเนื้อที่ไมํนอ๎ยกวํา ๓ ไรํ  ซึ่งตั้งงบประมาณไว๎  

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก าลังหาอยูํหากมีตรงไหนทีจ่ะขายแตตํ๎องมีทางเข๎าออกที่เป็นทาง
สาธารณะโดยถูกต๎องตามกฎหมาย  

        รวมจ านวนวงเงินที่ขอกัน รวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๐๗,๑๐๐ บาท จากเงินทีม่ีเหลือเมื่อ
สักครูํนีท้ี่ผมได๎น าเรียนให๎ทราบในระเบียบวาระที่ ๓ วําเรามเีงินเหลอือยูํจากรายรับจรงิ
สูงกวํารายจํายจริงอยูํเหลืออีกประมาณ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  กับรายการที่ขอกันเงินไว๎ 
๔๙,๗๐๗,๑๐๐ บาท  ดังนั้น ยังพอมีเงินเหลืออยูํอีกนิดหนํอย ซึ่งสํวนหนึง่จะตอ๎งกันไว๎
เผื่อกรณีสาธารณภัย ตอนนี้ฝนตกทุกวัน แตํไมํหํวงน้ าทํวมแบบน้ าล๎นตลิ่ง ทีเ่ป็นหํวงและ
เป็นปญัหามากคือน้ าขัง น้ าฝนทีล่งมาแล๎วขังระบายไปไหนไมํได๎ น้ าล๎นตลิ่งเราป้องกันได๎  
แตนํ้ าฝนที่ตกลงมาแล๎วขังบางที่พอขังแล๎วสบูไปทางไหนก็ไมํได๎ ไมํมีทางใหส๎ูบไปไหนได๎ 
คือปัญหาใหญํ เพราะตอนน้ีเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช๎พื้นที่กัน ขออนุญาตน า
เรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติให๎กันเงินงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในสํวนของคําครุภัณฑ์ คําที่ดินและสิง่กํอสร๎าง ในยอดวงเงิน
รวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๐๗,๑๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน   
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข๎อ ๕๙ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรอืไมํ   
   - ไมํมี – ขอมติที่ประชุม สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎กันเงินงบประมาณรายจําย ประจ าป ี
   งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น ๒๗ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๐๗,๑๐๐ บาท 
   ตามที่เสนอขอให๎ยกมือ (ยกมือ ๙ ทําน ขณะนั้นมีสมาชิกอยูใํนที่ประชุม ๙ ทําน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   รวมท้ังสิ้น ๒๗ รายการ  ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๔๙,๗๐๗,๑๐๐ บาท  

 

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ    
 

นายสมศักดิ์  อยูํเจริญ 
นายก อบต.ละหาร 

ขอขอบคุณพวกเราที่จะต๎องอยูรํํวมกันอีก วันน้ีผมได๎รับเรื่องร๎องเรียนความหํวงใยกับการ
ยกฐานะเปน็เทศบาลเมืองใหมบํางบัวทอง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นไปตาม
ความเข๎าใจกับรูปแบบแผนที่เกิดข้ึน คือเส๎นลายเขตไปทบัซอ๎นกับเขตของ อบต.ละหาร 
ขอยืนยันวําเขตของเราครบสมบรูณ์ ประชากรเหมอืนเดิม อาจจะเป็นของการคาบเกี่ยว
ในเรื่องของเส๎นทะแยง พื้นที่เราไมหําย คนเทําเดิม ไมํนําเปน็หํวง ฝากท าความเข๎าใจด๎วย 
และเป็นสํวนหนึง่ทีท่างเราย่ืนค าร๎องไปเมื่อ ๒ ปีที่แล๎วกเ็งียบ ทั้ง ๆ ที่อ านาจตรงนีเ้ป็น
อ านาจของฝ่ายปกครองท๎องที่ แตํเราไปแย๎งแล๎ววําเขียนผิด แตํเป็นการประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร๎อย น าเรียนเพื่อทราบ 
        เรื่องความเป็นอยูํและการดูแลในเรื่องของโควิดที่คิดวําอาจจะเกิดข้ึน สิ่งที่เป็น
ประเด็นทีสุ่ดตอนนีคื้อต๎องป้องกัน ฝากด๎วยบางทีท างานไมมํีใครใสํเลยก็นําเป็นหํวง เป็น
มาตรการ ขอความรํวมมือและเฉพาะอยํางยิ่งเราในฐานะที่สมาชิกสภาก็ดี ข๎าราชการที่
ท างานในละหารก็ดี อยากให๎เป็นแบบอยํางในการใช๎หน๎ากาก ให๎รู๎วําเราได๎ด าเนินการ
แล๎วเบื้องต๎น แตํหากเกิดข้ึนมาอยํางทีเ่ราฟังขําวมา ก็นํากลวันะครับอยํางประเทศอินเดีย 
ประเทศอินโดนีเซีย ขออยําใหม๎ีในประเทศไทย และเป็นประเด็นปัญหาในการรบักลุมํ
ทํองเที่ยวที่จะเกิดข้ึน ฝากดูแลสุขภาพทกุคน ผมได๎เคยเน๎นย้ าในการอยูํรํวมกันของ
ครอบครัว บางทีการอยูํด๎วยที่บอกวําต๎องเว๎นระยะหํางนั้น ให๎ค าแนะน าวําให๎อยูํเป็นปกติ
วิสัยที่เคยปฏิบัติมา ความรักความอบอุํนต๎องเกิดข้ึน ไมํใชํวําตามสาธารณสุขเครํงครัด
หําง ๑ เมตร ก็ไมํตอ๎งอยูํด๎วยกันแล๎ว ถือวําเป็นปกติ เป็นมาตรการค าแนะน าให๎ใช๎ชีวิต
ปกติเพือ่ความอบอุํนของชีวิตและครอบครัว สุดท๎ายจะฝากแนวทางและข๎อสังเกตุกับ
ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่เกิดข้ึน และเราในฐานะคนมีสํวนรํวมใน
ระบบของการเมือง อยากที่จะรับรู๎บ๎างวําโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคตใกล๎นีคื้อมีสิง่บอก
เหตบุอกลางมามาก บางสํวนที่คาดวําอาจจะเกิดข้ึนหรือไมเํกิดข้ึนก็ได๎ต๎องติดตาม 
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        มีเรื่องทีจ่ะเรียนทํานทราบดงันี ้
        เรื่องแรก  พรุํงนีบ้ํายจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสํงเสริมสุขภาพ อบต.
ละหาร หรือเรียกวํา งบกองทุน สปสช.  ตอนนี้มีหลายกลุํมหลายองค์กร เสนอโครงการ
เข๎ามาบ๎างแล๎ว คาดวําจะมียอดวงเงินที่จะจัดสรรให๎ได๎อยํูทีป่ระมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เพราะจ านวนประชาชนของ อบต.ละหาร  ลําสุดขณะนี้ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร   
จากส านักงานทะเบียนอ าเภอ เรามีจ านวนประชากร ๒๔,๐๐๐ กวําคน ประชากรชาย 
๑๑,๐๐๐ คน  ประชากรหญิง ๑๒,๐๐๐ คน  
        เรื่องที่ ๒ ลําสุดได๎ประกาศลงในราชกจิจานุเบกษาแลว๎ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายนที่
ผํานมานี้ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง การแบงํเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบรหิารสํวนจังหวัดนนทบรุี หลายทํานคงได๎ยินขําวทางทีวีวันกํอนทําน ด.ร.วิษณุ 
เครืองาม บอกวําภายในสัปดาห์ต๎นเดือนตลุาคมนี้ ทางคณะรัฐมนตรี กบัทาง กกต. ได๎
หารือกันเรื่องการเลือกตัง้ของทอ๎งถ่ินวําจะเลอืกตั้งเมื่อไหรํ ท๎องถ่ินไหนกอํน  ซึ่งแนวโน๎ม
เป็นไปได๎คือองค์การบรหิารสํวนจังหวัดกํอน ประกอบกับไดม๎ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให๎
มีวันหยุดพิเศษเพิม่ขึ้น ๔ วัน ในเดือนพฤศจิกายนและเดอืนธันวาคม  ในเดือนธันวาคม 
วันที่ ๑๒ และวันที่ ๑๓  เป็นไปได๎วําอาจจะเลือกตัง้ในวันหยุดอาจจะ ๑๒ หรือ ๑๓  
 
 



๑๔ 
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ธันวาคม เพราะการเลือกตั้งขององค์การบริหารสํวนจงัหวัด เทํากับการเลอืกตั้ง ส.ส. คือ
เลือกตั้งทัง้จงัหวัด  ในสํวนของจังหวัดนนทบรุีจากจ านวนประชากรท าให๎มสีมาชิกสภา
องค์การบรหิารสํวนจังหวัด หรือ ส.จ. ได๎ ๓๖ คน จึงต๎องแบํงเขตเลือกตัง้ออกเป็น ๓๖ 
เขต  ในสํวนของอ าเภอบางบัวทอง มสีมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนจังหวัดได๎ ๘ คน    
จึงต๎องแบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๘ เขต และในสํวนที่เกีย่วข๎องกับ อบต.ละหาร    
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารสํวนจงัหวัด เขตเลือกตั้งที่ ๗ ประกอบด๎วย ต าบล
ละหาร เฉพาะหมูํที่ ๗ และหมูํที่ ๘  ต าบลบางบัวทอง หมูํที ่๒ ๗ ๙ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๔   
เขตเลือกตั้งที่ ๘  ต าบลละหาร เฉพาะหมูทํี่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๙  ต าบลพิมลราช เฉพาะหมูํ
ที่ ๒  ต าบลล าโพทัง้ต าบล  ในสํวนของนายกองค์การบรหิารสํวนจงัหวัดเป็นการเลือกทัง้
จังหวัดอยูํแล๎วไมํต๎องแบงํเขต  ในการเลือกตัง้จะเลือกพร๎อมกันในวันเดียวกัน คือ ๑ คน 
จะได๎บัตรเลอืกตั้ง ๒ ใบ มีหบีหยอํนบัตร ๒ ใบ  โดยหลักเกณฑ์ใหมํที่ กกต. ก าหนดออก 
มาตอนนี้คือ การจัดหนํวยเลือกตั้งให๎จัดหนํวยเลือกตั้งได๎มจี านวนผู๎มีสทิธิเลือกตั้งได๎ไมํ
เกินหนํวยละ ๖๐๐ คน และหนํวยเลือกตั้งจะต๎องอยูหํํางกัน ๒๐ เมตร  หลักเกณฑ์คือ
จ านวนหนํวยเลอืกตั้ง แตํเดิมเคยก าหนดวําหนํวยเลือกตั้งหนึ่งให๎มผีู๎มสีิทธิเลือกตัง้ 
๑,๐๐๐ คน แตํของใหมํให๎เหลอืแคํ ๖๐๐ คน และให๎ใช๎มาตรการตาม social 
distancing คือหน๎าหนํวยเลือกตั้งจะต๎องมีคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลใหล๎๎างมือ   
ปิดหน๎ากากผ๎า หน๎ากากอนามัย หลังจากลงคะแนนเสรจ็แลว๎จะต๎องเจลล๎างมือกอํนออก
จากหนํวย ดังนั้น ในสํวนของ อบต.ละหาร เราเอาประชากรมาหารแตลํะหมูํวําในหนึ่งหมูํ
มีประชากรเทําไหรํ คิดยอดงํายๆ ๘๐% คือผู๎มสีิทธิเลือกตัง้  สมมุติ หมูทํี่ ๖ มีประชากร 
๑,๐๐๐ คน ผู๎มีสิทธ์ิเลือกตั้งคือ ๘๐๐ คน นั้นหมายความวําจะต๎องจัดหนํวยเลือกตั้งของ
หมูํที่ ๖ จ านวน ๒ หนํวย  ที่ตามมาคือคําใช๎จํายที่เพิ่มข้ึน ทอ๎งถ่ินต๎องจํายเอง  กกต.ไมํได๎
จําย แม๎แตํบัตรลงคะแนนก็ต๎องซื้อจาก กกต. เฉลี่ยใบละ ๓ บาท  ซึ่งในสํวนของ อบต.  
ละหาร ในสํวนของการเลือกตัง้สมาชิกสภา ที่ กกต. เขาใหร๎ายงานวําจะต๎องมีหนํวย
เลือกตั้งเทําไหรํ ได๎รายงานไปแล๎ว อยํางหมูํที่ ๑ จะต๎องมี ๒ หนํวยแล๎ว และหมูํที่ ๖ 
จะต๎องมี ๒ หนํวย ตํอไปต๎องมาคิดแล๎ววํา ๒ หนํวยจะตั้งตรงไหนบ๎าง หมูํทีม่ีหลายหนํวย
อยูํแล๎ว อยํางเชํน หมูํที่ ๕ เคยตั้งติดกัน ๓ หนํวย ไมํได๎แล๎วต๎องแยกแล๎ว ซึ่งจะเป็นปญัหา
มากส าหรบัชุมชนเมืองวําจะหาที่ที่ไหนที่จะเป็นที่ตั้งหนํวยเลือกตั้ง โดยเฉพาะถ๎าเป็นการ
เลือกตั้งในชํวงฤดูฝน จะเป็นปัญหาถ๎าที่ใช๎เป็นปะร าหรอืเต็นท์ แตํถ๎าอยูํในอาคารก็จะ
สะดวกก็จะไมํมปีัญหา  อันน้ีซึ่งความชัดเจนแนํนอนยงัไมํมี แตํคาดวําในสัปดาห์หน๎าวัน
อังคารหน๎าคงจะมีการเสนอเรื่องเข๎าที่ประชุมคณะรฐัมนตรีวําจะให๎มีการเลือกตั้งของ
องค์กรท๎องถ่ินใดและเมื่อใด  ซึ่งตอนนีท้ี่คาดการณ์คือในสํวนขององค์การบริหารสํวน
จังหวัด เพราะสํวนอื่นเขาต๎องรอความพร๎อมให๎ข๎อบัญญัติงบประมาณประกาศใช๎กํอน 
อยํางที่เรียนใหท๎ราบวําต๎องใช๎เงินของท๎องถ่ินเอง โดยเฉพาะเลือกตั้งของ อบจ. ต๎องใช๎
เงินหลายล๎านบาท  คําตอบแทนกรรมการประจ าหนํวยเลอืกตั้งเพราะหนํวยเลือกตั้ง
เพิ่มข้ึน คําตอบแทนต๎องเพิม่ขึ้น คําใช๎จํายอื่น เชํน คําคูหา หีบลงคะแนน คําเชําเต็นท์   
คําไฟฟ้า และตํางๆ ต๎องเพิ่มข้ึน คิดวําในสํวนขององค์การบริหารสํวนจงัหวัดน้ันไมํนําจะ  
มีปัญหา โดยเฉพาะของนนทบรุีเพราะมีรายได๎ประมาณปีละ ๓,๐๐๐ ล๎านบาท เพราะวํา
เฉพาะภาษีสรรพสามิตน้ ามันอยํางเดียวก็ได๎เป็น ๑,๐๐๐ ล๎านบาทแล๎ว ลองคิดดูวําภาษี
สรรพสามิตน้ ามันลิตรละ ๕ สตางค์ ที่ทํานไปเติมน ามัน ๕ สตางค์ที่ต๎องเสียเป็นภาษีเข๎า 
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องค์การบรหิารสํวนจังหวัด สมมุติใน ๑ วัน มีการเตมิน้ ามันทั้งจงัหวัดนนทบุรี ๑๐๐,๐๐๐ 
ลิตร ก็ ๕๐๐,๐๐๐ สตางค์ ค านวณดูวําจะเป็นกี่บาท ในสํวนของตรงอื่นที่คาดวําอาจจะมี
การเลือกตัง้คือองค์กรท๎องถ่ินอื่นรปูแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  ใน
สํวนของเทศบาลซึ่งมทีั้งเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่ทราบมาขณะนีม้ี
หลายเทศบาลที่ก าลังขอเปลี่ยนแปลงฐานะ เชํน จากเทศบาลต าบลข้ึนเป็นเมือง สํวนใหญํ
จะจากต าบลข้ึนเป็นเมือง  และในสํวนของ อบต. ซึง่คาดวําจะเป็นหลังสุด เพราะวํา
ขณะนี้ยังมีอยูํหลายแหงํในการที่จะขอยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลกัน แตํผลกระทบจากโค
วิดกับเงินรายได๎ครั้งนี้ท าให๎หยุดชะงักไปเหมอืนกันในเรื่องของรายได๎ในปีนี้  

        ในเรื่องที่ทํานนายกพูดเมื่อสักครูํในเรือ่งของโควิด มาตรการในการปอ้งกันอยํางที่
เขาบอกวํา “การ์ดอยําตก” สิง่ส าคัญคือหน๎ากากผ๎าหรือหนา๎กากอนามัยคือวัคซีน ไมํต๎อง
รอวัคซีน  การล๎างมือบํอยๆ ล๎างด๎วยสบูํ แอลกอฮอลเ์จล หรือล๎างด๎วยน้ าเปลําประมาณ 
๒๐ วินาที ถือวําใช๎ได๎แล๎ว  หน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยคือเป็นสิ่งทีจ่ะควบคุมได๎  
เพราะตอนน้ีการระบาดอยํางหนกัสุดในแถบเอเชียคือในประเทศอินเดีย ซึง่มผีู๎ติดเช้ือ    
๕ ล๎านกวําคนแล๎ว และมีผูล๎๎มตายเป็นจ านวนมาก อาจจะถึงหลักล๎านกวําจะมีวัคซีน
ข้ึนมา ไมํรู๎วําวัคซีนใครจะผลิตออกมาได๎กํอนระหวํางสหรัฐอเมรกิา รัสเซีย หรืออินเดีย 
และใครจะมาจ าหนํายอยํางไร  สํวนไทยเรากท็ าสญัญารํวมกับองค์กรอื่นเขาในการผลิต
วัคซีน  ซึ่งคาดหวังกันวําในปีหน๎านําจะได๎ใช๎ ตอนนี้ที่ทราบในสหรัฐอเมรกิาเขาทดลอง
แล๎ว ปรากฏวําเกิดปญัหาตามมา ตอนแรกเขาทดลองกบัลงิกํอนแล๎วมาทดลองกับคน   
พอมาทดลองกบัคนเกิดปัญหาข้ึนมาเพราะวําเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกปลอมทีเ่ข๎าไปใน
รํางกายคน จึงตอ๎งปรับปรงุแก๎ไขกันใหมํอยํางไร อยําลืมวําภูมิต๎านทานของแตํละคนไมํ
เทํากัน บางคนมีเช้ืออยูํในตัวแตํไมํแสดงอาการ  ต๎องระวังตรงนี้โดยเฉพาะการเข๎าไปอยูํ
รวมในที่ที่มีคนอยูรํวมกันมากๆ  อยํางเชํน การไปละหมาด ขอเน๎นย้ าทํานต๎องสวม
หน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย  ดังนั้น หน๎ากากผ๎าหน๎ากากอนามัยจ าเป็นต๎องใช๎อยูํ    
ยังขาดไมํได๎  ซึ่งในสํวนตรงนี้ผมได๎ย้ าไปทางกองสาธารณสุขวําให๎รณรงค์ประชาสัมพันธ์
อยูํเสมอ ซึ่งทางกองสาธารณสุขเรียกได๎วําการ์ดตก สัง่ไปหลายหนแล๎วก็เงียบไปไมํมีการ
ด าเนินการใดๆ  ท าให๎คนไทยเรากจ็ะประมาทตอนนี้ก็ต๎องระมัดระวัง โดยเฉพาะทําน
โดยสารรถตู๎ หรือข้ึนรถไฟฟ้า ทํานต๎องใสํหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัยอยูํ  

         เรื่องตํอมา ขอเพิ่มเติมจากที่ทํานนายกฯ ได๎เรียนไปเมื่อสักครูํ ในเรื่องของปัญหา
แนวเขตของหมูํที่ ๗ ต าบลละหาร กบัหมูํที่ ๗ ต าบลบางบัวทอง   ในเบื้องต๎นต๎องเรียนให๎
ทราบวําการแบํงเขตต าบล/หมูบํ๎านนั้น เป็นการแบงํเขตการปกครองท๎องที่โดยกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  หนํวยงานผูม๎ีอ านาจในการก าหนดแนวเขตปกครองต าบล/
หมูํบ๎าน คือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์กรทอ๎งถ่ินโดยเฉพาะ อบต. ไมํมี
อ านาจใดๆ ในเรือ่งนี้ทีจ่ะไปก าหนดแนวเขตเองหรือไปเปลี่ยนแปลงแนวเขต  ซึ่งการ
ประกาศก าหนดแนวเขตน้ีเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ลงนามโดยปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศฉบับนีอ้อกมานานแล๎ว ซึ่งผมเช่ือวํา
ขออนุญาตพาดพิงทํานก านันต าบลละหารทํานกํอนนําจะรู๎  ในหลักสากลในการท าแผนที่
ไมํวําจะแผนที่ต าบล แผนที่จงัหวัด แผนทีป่ระเทศ เขามหีลกัสากลในการลากเส๎นแผน
ที่วํา ถ๎ามีแนวธรรมชาติก็ใช๎แนวธรรมชาติ ถ๎าไมํมีต๎องลากเสน๎สมมุติโดยใช๎แผนที่ โดย 
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หลักแล๎วประเทศไทยคือใช๎แผนที่ของกรมแผนทีท่หารเป็นหลัก ถ๎ามีธรรมชาติอยํางเชํน 
ถ๎าริมแมํน้ า ล าห๎วย ล าคลอง เขาจะลากเส๎นกึ่งกลาง ถ๎าเป็นแนวภูเขาจะใช๎แนวสันเขา
หรือที่เรียกวํา   สันปันน้ า  ซึ่งตอนท าตอนน้ันคิดวําทางอ าเภอท าข้ึนมาผมไมํแนํใจนะ
ครับขออนุญาตพาดพิงคงจะเป็นคนท าข้ึนมาตอนน้ัน  เมื่อประกาศใช๎ไปแล๎วการจะไป
แก๎ไขเปลี่ยนแปลงไมํใชํเรื่องงํายแล๎ว เคยมีตัวอยําง ต าบลบางพลบั ต าบลคลองขํอย เขา
ใช๎เวลาในการมาแกท๎ี่ผิดเหลื่อมกันมานิดหนอํยเกือบ ๑๐ ปกีวําจะส าเรจ็ เพราะต๎องใช๎
กระบวนการหลายอยําง และโดยเฉพาะคนเปลี่ยนอยูเํรื่อยเพราะย๎าย ที่ผํานมาการที่ทําน
นายกเซ็นต์ไปคือเป็นการเซ็นต์รบัรองแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถ๎า
กลับไปดปูระกาศกระทรวงมหาดไทยตอนยกฐานะสภาต าบลข้ึนเป็นองค์การบริหารสํวน
ต าบล  กฎหมายระบุวําเขตขององค์การบริหารสํวนต าบลใหเ๎ป็นไปตามแนวเขตต าบล/
หมูํบ๎าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ ถ๎าเดิมประกาศกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดแนวเขตของต าบล/หมูํบ๎าน ไว๎อยํางไร แนวเขตขององค์การบรหิารสํวนต าบลก็
ต๎องเป็นไปตามนั้น   ถ๎าหลายทํานที่อยูํในที่ประชุมแหงํนี้คงจะจ าได๎ ทํานสมาชิกหมูทํี่ ๗ 
(ทํานมูฮ าหมัด เช้ือผู๎ด)ี ทํานสมาชิกหมูทํี่ ๓ ทั้ง ๒ ทํานอยู ํสภาแหํงนี้ได๎มีมติให๎แยกพื้นที่
หมูํที่ ๗ บางสํวน กับหมูํที่ ๘ บางสํวน เพื่อขอจัดต้ังเป็นหมูทํี่ ๑๐ เราท าไปแล๎วในหน๎าที่
ของ อบต. เสนอมติทีป่ระชุมไปให๎อ าเภอแล๎ว แตํติดขัดเรื่องแผนที่แนวเขต กับค าตอบที่
ได๎มาคือกรมการปกครองยังไมํพร๎อม เพราะการตั้งหมูบํ๎านใหมํนั้นต๎องใช๎งบประมาณ    
๑) เงินเดอืนผู๎ใหญํบ๎าน  ๒) เงินเดือนผู๎ชํวยผู๎ใหญบํ๎าน ๒ คน  อบต. ไมํมีปัญหาการทีจ่ะ
เพิ่มหมูํ เพิม่สมาชิกมาอีก ไมํใชํปัญหาของ อบต. แตํเป็นปญัหาของกรมการปกครอง  
เพราะฉะนั้นในสํวนของแผนที่แนวเขตมีปญัหาตอนน้ันคือตอนที่ขอจัดต้ังหมูบํ๎าน เคยมี
การประชุมกันที่หอ ประชุมอ าเภอ  แตํสิ่งหนึง่ที่เรียนใหท๎ราบวําในหลักฐานแตํด้ังเดิมมา
เป็นชุมชนเกํา บ๎านเลขที่ ๑ หมูํที่ ๗ อยูํตรงนั้น บ๎านเลขที่ ๒ หมูํที่ ๗ ก็อยูํตรงนั้น และ
เทําทีผ่มทราบมาถ๎าย๎อนดูอดีต ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ ๗ อยํางน๎อย ๒ หรือ ๓ ทําน ก็อยูตํรงนั้น 
ซึ่งหลักฐานทะเบียนราษฎรและหลักฐานจากโฉนดที่ดินเทําที่เคยดูมาเมื่อตอนทีม่ีการ
ตรวจสอบกัน โฉนดที่ดินออกตั้งแตํ รศ. ๑๒๓  ประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๕  ระบุวําเป็นบ๎าน
ละหาร ต าบลละหาร  ทางผู๎ใหญบํ๎านหมูํ ๗ ของบางบัวทองเขาก็รับรู๎เพราะเขาเป็นคนที่
นั่นเขาเกิดและโตที่นั่น  แตํแนวแบํงเขตที่ชัดไมํมี มีแตํปลายคันนามาชนกัน เรื่องจรงิเทจ็
อยํางไรผมไมํรูเ๎ขาบอกวําเดิมทีคลองตรงนั้นไมมํี เดิมคือคลองตาคล๎ายแล๎วขุดแยกออก
มาแล๎วมาชนกันคลองลากค๎อนตอนปลาย แล๎วท าใหเ๎กิดการแบํงแยกพื้นที่ตรงนั้นออก 
เพราะเดิมทหีัวนาคือคลองลากค๎อนทางด๎านสุเหรําแดง แล๎วปลายนาทอดไปทางคลอง  
ตาคล๎าย วัดคลองตาคล๎าย  ดังนั้น อยํางที่ทํานนายกฯ บอก ณ วันน้ีสถานะเดิมของทําน
หมูํที่ ๗ ละหาร ทํานก็ยงัอยูหํมูํที่ ๗ ละหารอยูํ  สํวนการไปแก๎ไขแนวเขตอะไรตํางๆ    
จริงแล๎วทํานทีเ่ป็นก านัน ผู๎ใหญบํ๎าน เจ๎าของท๎องทีเ่มื่อรู๎อยูแํล๎ววํามีปัญหาทํานต๎อง
ด าเนินการติดตามตํอเนื่อง  ถ๎าจ าไมผํิดตอนน้ันสภามีมตทิี่ประชุมแล๎วเสนอเรื่องไปเพื่อ
แยกพื้นที่ตั้งเป็นหมูํที่ ๑๐ ประมาณปี ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖ คือหลงัน้ าทํวมใหญํ เพราะเรามี
ปัญหามากกบัการจัดการหมูทํี่ ๗  พื้นที่กว๎างเกินและคนหลายกลุํม ดังนั้น ก็ต๎องให๎ทาง
ฝ่ายปกครองด าเนินการเพราะนายอ าเภอกเ็ปลี่ยนอยูเํรื่อย  ทางอ าเภอเขาถือวําเขาไมํ
กระทบอยํางไรยังเป็นอ าเภอบางบัวทองอยูํ เพราะเป็นแคํพืน้ที่ระหวํางต าบลกับต าบล  
เอกสารหลักฐานตํางๆ ต๎องแนบไปจงัหวัด จากจังหวัดสํงไปกรมการปกครอง อธิบดี 
 
 



๑๗ 
 

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 

กรมการปกครองเห็นชอบแล๎วสํงให๎ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ลงนามในประกาศ ถึง
บอกวําต๎องใช๎เวลาหลายปีอยํางที่ทางจําจงัหวัดเคยบอกวําของต าบลบางพลบั ๑๐ ปีกวํา
จะส าเรจ็ คือคนก็เปลี่ยนอยูเํรื่อยอยํางอธิบดกีรมการปกครอง ผู๎วําราชการจังหวัด  ปลัด 
กระทรวง แล๎วจะมีปญัหาหลายๆ อยํางพอมีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตข้ึนมาต๎องไปแก๎กัน 
นี่ขนาดแผนที่ระดบัต าบล ถ๎าระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดจะยิง่กวําอีก น าเรียนทํานทราบ
วําสถานะของทํานยังเป็นหมูํที่ ๗ ต าบลละหารอยูํ    

        ตอนนีใ้นเรื่องของการเลือกตัง้ ในสํวนของ อบต. ก็คงต๎องดูกํอนวําถ๎าสมมุติวํา 
ธันวาคมนี้มีการเลือกตั้ง อบจ. ก็คาดวําประมาณเดือนมีนาคมหรอืเมษายนปีหน๎าก็คงจะ
เป็นการเลือกตัง้ในสํวนของเทศบาล ถ๎าไมํมีการยบุสภาผู๎แทนราษฎรเสียกํอน  แตํตอนน้ี
ชํวงที่ ๑ ผํานไปแล๎ว เพราะงบประมาณรายจํายผํานไปแล๎ว แตํตอนน้ีมีเข๎ามาคือเรื่อง
แก๎ไขรัฐธรรมนญู ซึ่งผมเช่ือวําหลายๆ คนที่มาประท๎วงให๎แกไ๎ขรัฐธรรมนญู ถามวําเคย
อํานรัฐธรรมนูญหรอืไมํวําเขาบัญญัตอิะไรไดบ๎๎าง เช่ือวําคนประมาณครึง่หนึง่ไมํเคยอําน  

        อีกเรื่องหนึง่ที่ได๎เรียนไปวําตอนนี้น้ าทํวมน้ าล๎นตลิง่ไมหํํวง เพราะขณะนี้จะมฝีนตก
อยูํอีกไมํกี่วันจะหมดแล๎วจะสิ้นฤดูฝนแล๎ว  ฝนจะไปตกหนักอีกชํวงหนึ่งคือเข๎าสูํฤดูหนาว 
คือภาคใต๎ฝั่งตะวันออกตั้งแตํชุมพรลงไป ดังนั้น ในภูมิภาคบ๎านเราจะไมํเกิดปัญหาแล๎ว 
แตํปัญหาทีเ่กิดข้ึนคือน้ าในคลองเนําเสียเพราะไมํมีน้ าทีจ่ะมาผลักดันน้ า อบต.พยายาม 
ท าแล๎ว วันกํอนไปขอผงจลุินทรียม์าจากกองทัพภาคที่ ๑ เราน ามาผสมน้ าหมัก ๑ คืน 
แล๎วน าไปฉีดลง แตํสภาพน้ ามันนิง่กับน้ าฝนที่ตกลงมาแล๎วน้ าที่ระบายออกจากทํอน้ าที่
ค๎างอยูํลงไป อยํางเชํนคลองล ารี ผมเคยติงกบัทางอ าเภอวําไมํใชํวํามีปัญหาอะไรกบัคลอง
ล ารีกโ็ยนมาเป็นภาระกบั อบต.ละหาร ลําสุดผมท าหนังสือทํานนายกลงนามในหนงัสือถึง
นายอ าเภอวําให๎เชิญ ชลประทาน กบัอบต.บางบัวทองมาคุยด๎วย เพราะน้ าเสียสํวนหนึง่
ออกมาจากบางบัวทองด๎วย จากสมบัติบรุี ฝัง่บางบัวทองเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ บํอเลี้ยงปลา 
แล๎วปลํอยน้ าลงมา โรงเชือดเป็ด เชือดไกํ เชือดวัว ไมํใชํของละหาร บางบัวทองด๎วย 
ชลประทานด๎วย จะผลักดันน้ าอยํางไรให๎น้ าเกิดการหมุนเวียนไป ตอนนี้คลองเจ๏กใหญํน้ า
เนํา น้ าเสีย น้ าด า ตลอดหมดทั้งคลองแล๎วเหมือนกัน เพราะน้ ามันนิ่ง น้ าไมํไปไหน มีแตํ
น้ าฝนที่ลงมาเพิ่ม คือสิง่ที่นําเป็นหํวง และหลังจากเป็นที่คาดการณ์แนํนนอนแล๎ววําจะ
เกิดภัยแล๎งข้ึนอยํางมาก เพราะน้ าตามเข่ือนใหญํๆ ทั้งหลาย เพราะน้ ามีไมํถึงครึ่ง ไมํวํา  
จะเป็นเข่ือนป่าสักชลสทิธ์ิ เข่ือนขุนดํานปราการชล เข่ือนสิรกิิต์  ฉะนั้น ทํานที่ท านาอยํู
ทํานอาจจะต๎องปรบัเปลี่ยนไปไปปลูกพืชอยํางอื่นที่ใช๎น้ าน๎อย และสิ่งที่จะตามมาในชํวง
แล๎งคือการเผาในที่โลํงกอํให๎เกิด PM ๒.๕  เป็นอีกสิ่งหนึ่งทีน่ํากลัวเพราะไปตามลม 
ประกอบกบัจะเข๎าสูํชํวงฤดูหนาว  ต๎องเรียนทํานชํวยประชาสัมพันธ์ในสํวนตรงนี้วําคนที่
จะท านาวางแผนการใช๎น้ าให๎ดี เพราะน้ าในคลองน้ ามันเสียคงจะใช๎น้ าในการท านาไมํได๎
หมด หรอืวําการทีจ่ะเลี้ยงปลา แล๎วในเรื่องของภัยทีล่มพายุที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งสิ่งที่
จะมากบัภัยแล๎งคือ วาตภัย อัคคีภัยที่จะตามมา ถ๎าทํานพบวําใครที่เกิดประสบภัย ลมพัด
หลงัคาบ๎านพัง หรือเกิดไฟไหม๎ ระวังไฟฟ้าลัดวงจร ฉะนั้น บ๎านใดที่สายไฟหยํอนสายไฟ
ยาน สายไฟเกําแล๎วใหเ๎ปลี่ยนด๎วย      

 

 

 



๑๘ 
 

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานใดจะเสนอหรอืสอบถามเรื่องอื่นอีกหรือไม ํ
   ไมํมี  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น.  
 
 
 
     ลงช่ือ  นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์ ผู๎จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ์)    
              เลขานุการสภาองค์การบรหิารสํวนต าบลละหาร 
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     ลงช่ือ    นายเดชา  มะปูเลาะ  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลละหาร  
 
     ลงช่ือ   นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลละหาร  
 
     ลงช่ือ นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลละหาร  
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