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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง  
ครั้งท่ี 1/256๓ 

วันจันทร์ท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  256๓  เวลา  ๐๙.๓๐  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 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 2 
5 นายทัศไนย     แจ๎งโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 3 
6 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 3 
7 นายประจบ     แสงจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 5 
8 นายสมศักดิ์     อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 6 
9 นายฮาบีบลุเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 6 

10 นายปรีชา       วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 7 
๑๑ นายมูฮําหมัด    เช้ือผู๎ด ี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 7 
๑๒ นายสมเกียรติ   เจรญิสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 8 
๑๓ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 8 
๑๔ นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 9 
๑๕ นายประเสริฐ    ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 9 
๑๖ นายบุญมี        ช่ืนสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร / ปลัด อบต.ละหาร 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑ นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 1 
๒ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมูํที่ 4 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายสมศักดิ์   อยูํเจรญิ นายก อบต.ละหาร 
2 นางสาววรรณภา   วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร ์ ผู๎อํานวยการกองคลงั 
4 นายเกรียงไกร    เหลือนอ๎ย ผู๎อํานวยการกองชําง 
5 นางจุรี    คําเกลี้ยง หัวหน๎าฝ่ายสํงเสริมการเกษตร 
6 นายปุริมพฒัน์   รัชตะกิตติวัฒน ์ หัวหน๎าฝ่ายบรหิารทั่วไป 
๗ นายเดชอดุลย์   คํานวนสอน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
8 นางสาวกัณฐ์ณณัฐ   แดงเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 



๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๙ นายหัษณ   พันธกิตติกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

10 สิบโท สันติชัย  พรหมทา เจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑ นางรพีพรรณ     ฉะอ๎อนศรี เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสรฐิชัย เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 

เลขานุการฯ  วันน้ีได๎เชิญประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร สมยัสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สมัยทีส่อง ซึ่งกําหนดเวลาตามหนังสือเชิญประชุม ๐๙.๓๐ น. ขณะนีเ้ลยเวลาพอสมควร 
   แล๎ว มีทํานสมาชิกอยูํในที่ประชุมจํานวน ๑๕ คน ถือวําครบองค์ประชุม เรียนเชิญทําน 
   ประธานฯ    

ประธานฯ  วันน้ีสภาองค์การบรหิารสํวนตําบลละหารได๎เชิญประชุมสมยัสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สมัยทีส่อง ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓  ตรงวันกบัวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ขณะนี้เวลา  
   ๐๙.๔๕ น. สมาชิกครบองค์ประชุมขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

    ตามที่สภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร  ได๎มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได๎กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 
   ละหาร สมัยสามญั ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว๎จํานวนสี่สมัย  ดังนี้ 
    สมัยทีห่นึ่ง  วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่อง  วันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่าม  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่ี่     วันที่ ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
    นายอําเภอบางบัวทองได๎อนุญาตใหส๎ภาองค์การบรหิารสํวนตําบลละหารขยาย 
   เวลาสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยทีส่อง ออกไปอีกมกีําหนดไมเํกิน ๑๕     
   วัน ตั้งแตํวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต๎นไป  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ 
   แหํงพระราชบญัญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบรหิารสํวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
   แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามความในข๎อ ๒๑ ข๎อ ๒๒ แหํงระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพิ่มเติม  
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารสวํนตําบลละหาร สมัยสามัญ 
   ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยที่สอง  ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
         (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร 
 



๓ 

 

   1.2  เรื่องแนะน าตัวข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ และท่ีโอน (ย้าย)   
    - นายหัษณ  พันธ์กิตติกุลมาบรรจุใหมํ ตําแหนํงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
   สังกัดกองสาธารณสุขและสิง่แวดล๎อม ตั้งแตํวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓     

    - สิบโท สันติชัย พรหมทา  ตําแหนํงเจ๎าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   สังกัดสํานักงานปลัดฯ โอน(ย๎าย) มาจากข๎าราชการทหาร ตั้งแตํวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่หน่ึง    
   ครั้งท่ี ๑/256๓ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครัง้ที่แล๎วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี   
   พ.ศ. 256๓ สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๓  มี ๑๔ หน๎า 
    หน๎าแรก รายช่ือผู๎มาประชุม ผู๎ไมมําประชุม และผู๎เข๎ารํวมประชุม  
    หน๎าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง๎ใหท๎ี่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร สมัยสามญั ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  
   สมัยทีห่นึ่ง 
     หน๎าที่ 3 เรื่องแนะนําข๎าราชการที่โอนย๎ายมาใหมํ  และระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง 
   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล๎ว  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓    
    หน๎าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ เรื่องรายงานผลการรบัเงิน-จํายเงิน 
   ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑  รายละเอียดอยํูในหน๎าที่ ๔-๖ 
    หน๎าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพฒันา 
   ท๎องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  รายละเอียดอยูํในหน๎าที่ ๖-๙  
   ซึ่งทีป่ระชุมไดม๎มีติให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาฯ 
    หน๎าที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจําย ประจําปี
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๔ รายการ เป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ 
   สํานักงานปลัดฯ  คําจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลงั  คําตํอเติมอาคาร ของกอง
   สาธารณสุขฯ และคําจัดซื้อครุภัณฑป์ั๊มน้ํา ของกองการศึกษาฯ  รายละเอียดอยูํในหน๎าที่ 
   ๑๐-๑๒  ซึ่งทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให๎โอนเงินงบประมาณรายจาํยฯ 
    หน๎าที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่งอื่นๆ  เป็นเรื่องที่แจ๎งให๎ทีป่ระชุมทราบ  
   รายละเอียดอยูํในหน๎าที่ ๑๒-๑๔   

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานใดแก๎ไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไมํ 
   - ไมํมี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกทํานใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจําปี  
   พ.ศ. 256๓  สมัยที่หนึง่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๓ (ครั้งที่แล๎ว) ขอให๎ยกมอื         
   (ยกมือ ๑๔ ทําน)   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.256๓ สมัยทีห่น่ึง  เมื่อวันท่ี         
   1๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      วันน้ีทาง อบต.ละหารเรียกประชุมเพือ่ให๎เป็นไปตามวาระการประชุม และมเีรือ่งทีจ่ะ 
ต๎องให๎ความเห็นชอบในการที่เราจะให๎ความชํวยเหลือกบัภาคประชาชน คือในเรื่องของการ
บรรเทาทุกข์และดูแลภาคประชาชนในสํวนทีเ่ราในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
ทําได๎ ประกอบกับผลของการดําเนินการเราได๎ใช๎มาตรฐานของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มาเป็นเกณฑ์ ซึ่งเรามกีองสวัสดิการสงัคม และใหท๎างสมาชิกสภา ตัวแทนผู๎ใหญํ 
บ๎าน และชุมชน นําเสนอครอบครัวที่เดือดร๎อน หลักเกณฑ์จริงๆ แล๎ววิธีให๎การความชํวย 
เหลือกเ็ป็นประเด็นปญัหาจนกระทั่งวาระสุดท๎าย ซึ่งเราได๎มมีติประชุมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล๎ว  
ก็ยังมีข๎อโต๎แย๎งในรายละเอียดอกี ตํอมาใช๎การสื่อสารกบัคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือ  
ซึ่งประกอบด๎วยเรา อบต. อําเภอ และผู๎แทนประชาชน มารวํมประชุมกันบทสรปุคือผู๎ซึ่งขอ
ความชํวยเหลือ ๓,๑๐๐ กวําคน ถูกคณะกรรรมการติงวําเกณฑ์ที่เราได๎ให๎ไปเป็นประเด็น
ปัญหาในเรื่องของระเบียบ คือ ๑. ไมํเป็นข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู๎ ซึง่ที่เป็นเกษตรกรที่ 
มีสมุดเขียว ก็เกิดการลักลั่นในความเข๎าใจของทางเกษตรอําเภอก็ดี  และทางปลัดอําเภอที่
รับผิดชอบดูแล อบต.ก็ดี และท๎องถ่ินอําเภอ วันน้ันจึงสรุปใจความวําตกลงเรายอมให๎เขา
แก๎ไขและให๎เป็นไปตามระเบียบด๎วยกบัการยอมตัดช่ือทีเ่รานําเสนอมา มีเกษตรหมูหํนึ่งก็
ประมาณ ๓-๔ คน นอกนั้นไมํติดใจทุกคน และหลงัจากนั้นมาอีก ๒ วัน   มีหนังสือมาจาก
จังหวัดมาอีกบอกวําไมํได๎อยูํในประเด็นของการให๎ความชํวยเหลือ เพราะเป็นรายละเอียดที่
ไมํเกี่ยวพัน คุณจะมาจากไหนหรืออะไร แตํสิ่งจรงิๆ คือเราชํวยได๎ ฉะนั้น เราจึงมาตรฐานตัว
หลงัสุดท๎ายที่ทางจังหวัดนําเสนอมาคือเราใหห๎มดไมจํําเป็นวําจะเกษตรหรือไมเํกษตร จงึเป็น
ข๎อสรปุชัดเจนวําต๎องไมเํป็นข๎าราชการ สํวนเป็นเกษตรก็ก่ํากึ่ง และวิธีการในการใช๎คํายืนยัน
ก็ถูกมองวําไมํชัดเจน ตั้งต๎นมาตั้งแตํปี ๒๕๕๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓  ผมถามเกษตรวําแล๎ว
คนที่ได๎สมุดเขียวจะไดเ๎งินทกุคนหรอืไมํ ก็ไมํได๎ถูกยืนยันวําจะได๎ ผมบอกวําไมํได๎คุณจะต๎อง
หาวิธีแบบไหน คือให๎เราทําได๎ก็คือได๎ ไมํได๎ก็คือไมํได๎ ถ๎าหากประชุมลักษณะนีห้นึ่งวันก็ไมจํบ 
สุดท๎ายผมกบ็อกวําตกลงในสํวนทีเ่ราต๎องรบัผิดชอบในการทีจ่ะไปคัดคนออก แตํหนงัสือมา
ใหมํเราจะใช๎หนังสือตัวสุดท๎ายทีอ่๎างองิวําเราสามารถให๎ได๎ ถ๎าหากให๎เป็นเงินก็เป็นประเด็นที่
มากพอสมควร เราจึงมติเป็นถุงยังชีพ ๑ ถุง ๑ ครอบครัว ประมาณไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท ได๎
ช้ีแจงไปวําจะมี ข๎าวสาร ๑๐ กิโลกรัม ปลากระป๋อง ๑๐ กระป๋อง ผกักาดดองนกพิราบ ๖ 
กระปอ๋ง ซอสฝาเขียว ๑ ขวด น้ํามันหอย ๑ ขวด น้ําปลา ๑ ขวด น้ํามันพืช ๒ ขวด และ
น้ําตาลทราย ๒ กิโลกรมั  ยอดประมาณ ๙๑๖ บาท  กับทางสํวนราชการที่เราปฏิบัตงิานกัน
อยูํคือ กองคลงั และฝ่ายนิติกร ได๎ข๎อสังเกตุวําถ๎าหากวําเราดําเนินการเองจะเป็นลกัษณะของ
จังหวัดลําพูน จะเป็นประเด็นปญัหา เราจงึตัดให๎หนํวยงานที่เป็นผู๎ดําเนินการทีม่ีธุรกจิครอบ 
คลุมประเทศคือ แม็คโคร จัดการบริหารจัดการเบ็ดเสรจ็รายละเอียดที่เสนอไป จะดําเนินการ
ให๎แล๎วเสรจ็ภายในกําหนดด๎วยกับการขออนมุัติสภาขอใช๎จํายเงินสะสม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ด๎วยกับการดําเนินการให๎เป็นงบสะสมเพราะงบกลางเราไมํมแีล๎ว รายละเอียนในรอบแรก
ประมาณ ๓,๑๑๒ ครัวเรือน หมายถึงครอบครัวทีเ่สนอกันมา ๙ หมูํ ที่จะถูกตัดออกไปคือ
บ๎านเชํา (คนที่ไมํได๎อยูํในตําบลละหารตัดออก) แตํวันน้ีเราอยากจะนําความรูส๎ึกดีๆ มาบอก
วําทางองค์การบรหิารสํวนจงัหวัดนนทบุรีได๎โทรศัพทม์าหาผมวําเขาจะให๎ถุงยังชีพในสํวนของ
จังหวัดนนทบุรี คือ ๑ ครัวเรอืน ๑ ชุด เราก็ต๎องหาวิธีการในการนําเสนอกบัครอบครัวที่ตก
หลํน วันน้ีเรามียอด ๓,๑๑๒ ครัวเรือน มีเงื่อนไขคือครอบครวั ๒ ครอบครัว ๓ ไมํนําจะมี
ปัญหา แตํบ๎านเชําต๎องใหเ๎จ๎าของบ๎านมสีัญญาจ๎างรบัรองมาและทางสมาชิกรับรอง และต๎อง
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อยูํมาไมํน๎อยกวํา ๖ เดือน  ฉะนั้น จึงอยากทีจ่ะทําความเข๎าใจกับพวกเราวําสิง่ทีเ่ป็นกฎ 
ระเบียบทกุคนต๎องถือปฏิบัติ แม๎แตํองค์การบรหิารสํวนจงัหวัดเป็นหนํวยเหนือที่ใหญํก็ตอ๎ง 
อิงระเบียบเหมือนกัน เราจะจํายไดเ๎มื่อเรานํารายช่ือขององค์การบริหารสํวนตําบลละหารที่มี
ความเดือดร๎อนให๎คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือทีผ่มนําเสนอไปเมื่อสักครูํ ประชุมอกีครั้ง
หนึ่งเพิ่มเตมิในสํวนน้ีแล๎วแจง๎ยอดไปให๎ อบจ. เขากําหนดมาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ไมํทันแล๎ว 
ต๎องให๎พวกทํานไปนําเสนอครอบครัวที่ตกหลํน เน๎นมาขออยําเป็นข๎าราชการ  สํวนคนเดิมที่ 
๓,๐๐๐ ครัวเรือนน้ีก็ไมํต๎องไปเอาแล๎ว ไปเอาเพิม่เติมมาอีก แตํเรายังจะจํายยงัไมํได๎เพราะ
รายละเอียดเรายังไมมํีสงํใหเ๎ขา เขาก็ต๎องการคํายืนยันและคณะกรรมการรับรองวํา ๔,๐๐๐ 
ครัวเรือนน้ีเดือดรอ๎น แตํสํวนที่เราจะจํายกํอนที่จะให๎กํอนคือสํวนที่เป็นของ อบต.ละหารเรา 
วันน้ีเราอนุมัตเิงินและสัง่ซื้อไมํนําเกิน ๕ วัน แล๎ววิธีการจํายผมกเ็ป็นหํวงวําเราจะเอาแบบ
ไหน จะไปแตํละจุดได๎หรือไมํ ๒ หมูรํวมกัน ให๎ระยะเวลาประมาณ ๓ ช่ัวโมง เชํน หมูํ ๒ กับ
หมูํ ๓  หมูํ ๑ กับหมูํ ๔ หาที่กลางมาถึงก็รบัเซ็นต์ช่ือไป  หมู ํ๖ กับหมูํ ๕ มารับที่ อบต.    
หมูํ ๗ รับตรงไหนก็ที่หนึง่เพราะเป็นหมูํยาวจะเป็นที่อสิลามยีะห์หรือสุเหรําแดง  หมูํ ๘ ก็
จํานวนมาก และหมูํ ๙ ตรงไหน เรานําทีจ่ะจบวันหนึ่ง ๔ หมูํ  สํวนที่ตกหลํนก็ใหม๎ารับที่ 
อบต. การที่จะให๎มาตรงนี้ทัง้หมดปัญหาก็เกิด ทํานก็นําเสนอมาวําวิธีการแจกจะเอาแบบไหน 
อยํางที่ผมเสนอไปคือหมูํ ๒ กับหมูํ ๓ จะทีส่เุหรําปากคลองหรือจะที่ศูนย์ เช่ือวําประมาณ ๓-
๔ ช่ัวโมงนําจะจบถ๎ามาตามระบบ  หมูํ ๑ กับหมูํ ๔ ตรงไหนดี  สํวนที่ตกหลํนเขายังไมํได๎มา
รับก็ให๎มารับที่ อบต.  และวิธีการในการให๎กฝ็ากทุกคนวําจะต๎องเข๎ามาตามระบบและตาม
รายช่ือ แตํถ๎าไมํสะดวกอยํางไรกม็ารบัที่ อบต.ได๎ตามรายช่ือแตํละหมูํ  ของ อบจ. ทีผ่มนํา 
เสนอไปเมือ่สักครูํก็มเีงื่อนไขเหมอืนกัน ไว๎รอดูวิธีการของเขาอีกที ของเราประมาณไมํนําเกิน
วันที่ ๑ มิถุนายน ต๎องสั่งของ ๔ วัน มาจากอยุธยาฯ เขามารถเทรลเลอรจ์ัดเป็นชุดมาให๎
เรียบร๎อย  สํวนเรื่องอื่นๆ ขอให๎เราให๎ความสําคัญกบัการดูแลในสํวนทีเ่ป็นอํานาจหน๎าที่ของ
พวกเรา ซึง่ถือวําบางเรื่องความรู๎สกึนึกคิดอยากทํา แตํบางเรื่องต๎องอยูํในเกณฑ์ พอโดนมา 
แล๎วปัญหาเกิด ผมก็ไมํอยาก พยายามช้ีแจงวําจะต๎องทําอยาํงไรๆ พอโดนมาแล๎วปัญหามัน
เยอะ จึงเป็นการป้องกันและยึดถือระเบียบเป็นหลกัเพราะเราไมํได๎ทําหนํวยงานเดียว เรา
จะต๎องพึง่พงิคณะกรรมการที่มาจากอําเภอ จากหนํวยเหนือที่ทํางานรํวมกัน จึงฝากนําเรียน
ที่ประชุมทราบและขอให๎พวกเราดูแลสุขภาพในชํวงที่มีเหตกุารณ์ที่เราไมํคาดฝันและไมํเคย
ประสบลักษณะนี้มา ถูกปิดกั้นทุกๆ เรื่อง แม๎แตํในเรือ่งของกิจกรรมทางศาสนาก็ดีทีจ่ะไมํให๎
ใช๎เคหะสถานทีเ่ป็นมัสยิดหรือวัด สบืเนื่องจากโรคระบาดทีเ่ราไมํเคยเจอ ฉะนั้น เราจะต๎อง 
อยํากาดตกอยํางทีเ่ขาพูดกัน มันก็ไมํแนมํันมาเรามองไมํเห็น น้ํามาเรายังมองเห็น คือเราป้อง 
กันตามหลักสาธารณสุข  สํวนที่เป็นประเด็นในเรื่องกิจกรรมศาสนา ทางสํานักจุฬาราชมนตรี
อนุโลมผํอนผันให๎ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาได๎แตํให๎อยูํในเงือ่นไขที่ทางผู๎วําราชการจังหวัด
เป็นผู๎มีอํานาจในการอนญุาตอีกช้ันหนึง่ เพราะทางผู๎วําราชการจงัหวัดถือวําเป็นหนํวยงาน
หลักที่จะคุมในเรื่องของสาธารณสุข การยกเว๎นเป็นอํานาจหน๎าที่ของผู๎วําราชการจงัหวัด  
บางทํานบอกวําจุฬาฯ ให๎ละหมาดได๎แตํผู๎วําราชการจงัหวัดไมํได๎ ไมํใชํนะครับ คนช้ีแจงจะ 
ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรือ่งของระเบียบพอสมควร เพราะมิฉะน้ันจะเกิดความสบัสนไป
หมด ทําไมปิดวัด ทําไมปิดสุเหรํา เพื่อป้องกัน ไมํอยากที่จะให๎รายละเอยีดไปเป็นตัวกําหนด
ในการแพรเํช้ือได๎ จึงนําเรียนเสนอทีป่ระชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              

ประธานฯ  ๔.๑ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักงานปลัด) จ านวน ๘ รายการ 
   ๔.๒ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) จ านวน ๑ รายการ 
   ๔.๓ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษาฯ) จ านวน ๑ รายการ 

นายก อบต.ละหาร มอบใหป๎ลัด อบต.ละหาร นําเสนอรายละเอียด 

ปลัด อบต.ละหาร ในระเบียบวาระนี้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ซึ่งในการประชุมสภาครัง้กํอนทีป่รากฏอยูํในรายงานการประชุมสภาที่ทํานได๎ให๎การรบัรอง
   ไปแล๎ว ได๎มีการเพิม่เติมอยูํในแผนพฒันาไปแล๎ว  ในสํวนของสํานักงานปลัด มีการขอโอน
   เงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๐๖,๔๐๐ บาท โดยโอนจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน
   และสงํเสรมิพลงังานทดแทน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โอนจากโครงการอบรมการป้องกันการ 
   ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โอนจากโครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี 
   ๒๐๐,๐๐๐ บาท และโอนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทกัษะความรูผ๎ู๎นํา 
   หมูํบ๎าน/ชุมชน และบุคลากร ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท๎องถ่ิน ๓๐๖,๔๐๐ 
   บาท  เรื่องนี้ต๎องเรียนให๎ทํานทราบวําในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เลิกคิดได๎เลยวํากจิกรรมที่จะ  
   เป็นการฝกึอบรม ประชุม สัมมนาที่มีคนเยอะๆ มารวมกัน ถ๎าจะจัดได๎คือไมํเกิน ๕๐ คน 
   ไมํแนํใจวําประเทศไทยจะมีวัคซีนเมื่อไหรํ ตอนนี้บอกวําเริ่มฉีดเข็มแรกในลิงแล๎ว ซึง่จะใช๎
   เวลาในการสังเกตุดูอาการ ๔ สัปดาห์ และหลังจากนั้นจะฉีดเข็มที่ ๒ ก็จะดูอาการอกี ๘ 
   สัปดาห์ แล๎วจึงจะไปเข็มที่ ๓ พอเข็มที่ ๓ แล๎วจึงจะมาทดลองฉีดในมนุษย์ ฉะนั้น ให๎เวลา
   เร็วทีสุ่ดปี ๒๕๖๔ อีก ๑ ปี กวําจะเช่ือมั่นได๎วําจะมีวัคซีน ฉะนั้น โครงการตํางๆ ทีเ่ป็นการ
   จัดกิจกรรมที่คนมาเยอะๆ วันผู๎สงูอายุ วันสงกรานต์ เลกิคิดได๎เลย 
    โอนไปตั้งจําย ของสํานักงานปลัด เป็นคําใช๎จํายในการจัดซือ้ครุภัณฑ์สํานักงาน  
   จํานวน ๘ รายการ   
    รายการแรก  จัดซื้อเก๎าอีส้ํานักงาน จํานวน ๖ ตัว ราคาตัวละ  ๒,๕๐๐ บาท  
   รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
    รายการที่ ๒  จัดซื้อโต๏ะทํางาน จํานวน ๑ ตัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท   
    รายการที่ ๓  จัดซื้อพัดลมยักษ์แบบติดเพดาน จํานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒๔๐,๐๐๐  
   บาท รวมเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งทีบ่รเิวณลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร พัดลม  
   มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ไมํน๎อยกวํา ๖.๑๐ เมตร ใบพัดไมํนอ๎ยกวํา ๖ ใบ  
    รายการที่ ๔  จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ  
   Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๓,๔๐๐ บาท 
    รายการที่ ๕  จัดซือ้เครือ่งฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย๎าย จํานวน ๗ เครื่อง ราคา 
   เครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท  
    รายการที่ ๖  จัดซื้อเครือ่งโทรสาร แบบใช๎กระดาษธรรมดา จํานวน ๑ เครื่อง  
   ราคา ๑๘,๐๐๐ บาท   
    รายการที่ ๗  จัดซือ้เครือ่งสแกนลายนิ้วมือ จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๘,๕๐๐ บาท  
    รายการที่ ๘  จัดซื้อเครือ่งประเมินความพึงพอใจ ๑ เครื่อง ราคา ๖,๕๐๐ บาท 



๗ 

 

    ระเบียบวาระที่ ๔.๒  ของกองสํงเสริมการเกษตร จํานวน ๑ รายการ เป็นการขอ
   โอนเงินจํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท  เป็นคําจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ  
   Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๖,๔๐๐ บาท 

    ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ของกองการศึกษา ๑ รายการ แตํมี ๓ ชุด โดยขอโอนเงิน 
   จากในสํวนของคําครุภัณฑ์กีฬา คําชุดเครื่องเลํนกลางแจง๎ ๓๔๐,๐๐๐ บาท และคําวัสด ุ
   กีฬา ๔๐,๐๐๐ บาท  ไปตั้งจํายเป็นคําจัดซื้อชุดเครื่องเลํนกลางแจง๎ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   น๏ะฮ์ฎอตุ๎ลอสิลาห์ ๑ ชุด ราคา ๑๖๐,๐๐๐ บาท  และเป็นคําจัดซื้อชุดเครือ่งเลํนกลางแจ๎ง 
   สําหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม ๑ ชุด  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สเุหรําเขียว ๑ ชุด 
   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป ๑ ชุด ในราคาชุดละ ๖๒,๐๐๐ บาท  รวม ๓ ชุด     
   เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท  ซึ่งจะซื้อทัง้หมด ๔ ชุด ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทั้ง ๔ แหงํ     
   ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท 
    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจําย ในสํวนของคําครุภัณฑ์ ของสํานักงานปลัด 
   จํานวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท  ของกองการศึกษาฯ เป็นคําชุด 
   เครื่องเลํนสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และในสํวนของกองสงํเสรมิการเกษตร เป็น  
   คําจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท  นําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรด 
   พิจารณา 

ประธานฯ  ตามที่ปลัด อบต. ไดช้ี๎แจงการขอโอนเงินงบประมาณรายจํายฯ ทั้ง ๓ รายการ มีสมาชิก 
   ทํานใดจะสอบถามหรือไม ํ

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมูํ ๙ 

ในสํวนของการโอนเงินงบประมาณในเรื่องของการติดตัง้เครือ่งเลํนสนามของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กน๏ะฮ์ฎอตุล๎อสิลาห์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหรํา
เขียว และศูนย์พัฒนาเด็กเลก็แสงประทปี  ไมํทราบตําบลละหารมีศูนย์ทั้งหมด  ๗ ศูนย์  
ซึ่งอยูํในความดูแลขององค์การบริหารสํวนตําบลละหาร ที่ขออนุมัตวิงเงินในวันน้ีผมมอง 
เห็นวํากํอให๎เกิดความเหลื่อมล้ํา เพราะวําศูนย์ทั้งหมดมี ๗ ศูนย์ แตดํําเนินการแคํ ๔ ศูนย์ 
ทําไมไมํทําให๎พร๎อมกันทั้ง ๗ ศูนย์ ซึ่งแนํนอนเดก็ทุกคนต๎องการพัฒนาการสมวัย แตํวํา
เลือกทําไมํกี่ศูนย์ ทําไมไมํทําให๎เหมือนกันทั้ง ๗ ศูนย์ไปพรอ๎มๆกัน อยากขอทราบ
รายละเอียดใหท๎ํานได๎ช้ีแจงด๎วย 

ปลัด อบต.ละหาร เรียนช้ีแจงวํานีเ้ป็นความต๎องของทางศูนย์ และโดยเฉพาะคือวําในบางศูนย์มีข๎อจํากัด        
   นี้เป็นเครื่องเลํนกลางแจ๎ง ในบางศูนย์เราไมํมสีถานที่เพียงพอ เชํน ศูนย์สุเหรําแดงเราไมํมี
   สถานที่ อาศัยอยูํไมํมีสถานที่ที่จะใช๎ติดตั้งได๎  ศูนย์เกาะลอยพื้นที่เต็มแล๎ว ไมํมี พยายาม 
   เจรจากบัทางโรงเรียนหลายหนแล๎วโรงเรียนก็ไมํยอม แล๎วยังมีปญัหาเรื่องทางเดินเข๎าอีก 
   ด๎วย ในสํวนของศูนย์อื่นจริงแล๎วนั้นเรามีเครื่องเลํนแตํวําเปน็เครื่องเลนํที่อยูํในรมํของแตํ 
   ละศูนย์ตามสภาพพื้นที่ของศูนย์ แตํทีนี้เครื่องเลํนกลางแจ๎งจะมีขนาดใหญํจะต๎องติดตั้ง  
   ติดตรึงติดกับพื้นที่ต๎องใช๎พื้นที่พอสมควร อยํางศูนย์น๏ะฮ์ฎอตุ๎ลอิสลาห์ มพีื้นที่ มีลาน   
   ศูนย์แสง ประทีปก็ยงัพอมี  ศูนย์สเุหรําเขียวก็มี  ฉะนั้น ในบางจุดความต๎องการและดู 
   ความเหมาะสมกบัสภาพพื้นที่ แตํวําชุดเครื่องเลํนในรมํในทกุศูนย์จะมีอยูํ เรียนทํานทราบ 

 



๘ 

 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมูํ ๙ 

ในสํวนของที่ทํานปลัดได๎ช้ีแจงถือวําเป็นข๎อมลูที่ชัดเจน อยากทราบวําอยํางศูนย์แสง
ประทีป ติดตรงไหนที่บอกวํายังพอมีพื้นที่อยูํ และทําไมเราไมํทําให๎เหมอืนกัน ถ๎าเกิดวํา
เป็นเครื่องเลํนกลางแจ๎งเราลงไมํไดท๎ุกศูนย์ ทําไมไมํเอาเครื่องเลํนหรือเจรจาให๎ได๎ทุกศูนย์ 
หรือเจรจาขอพื้นที่ อยํางศูนย์สเุหรําแดงผมเห็นวําคาราคาซงัมานานในเรื่องของพื้นทีจ่ะ
สร๎างศูนย์ ซึง่เด็กในพื้นที่ซึง่ถ๎ามองวําในทุกศูนย์ก็คงเป็นไปไมํได๎เพราะพื้นที่หมูํ ๗ เป็น
พื้นที่ที่ยาว และการเดินทางของเดก็ทุกศูนย์ ที่ขันติธรรมการเดินทางก็จะลําบาก อยาก  
ให๎ชํวยกันพิจารณาตรงนี้วําทําอยํางไรให๎ไปได๎ทุกที่ และเหมอืนกันทุกทีอ่ยําเกิดปัญหา   
การลกัลั่น ความไมํเป็นธรรมเพราะใช๎เงินภาษีอากรของประชาชนและอยากให๎เกิดความ
ค๎ุมคํามากที่สุด อยากให๎เป็นอยํางนั้น 

ปลัด อบต.ละหาร ในสํวนของศูนย์แสงประทีป ยังพอมีที่ในบรเิวณทางด๎านข๎างที่จะติดตั้งได๎ ซึ่งเราก็ดูแล๎ว  
   และในสํวนครูของศูนย์ที่จะดูแล จึงมีการติดตั้งจะเห็นได๎วํารปูแบบและขนาดจะไมเํทํากัน
   ในแตํละแหํง ในการใช๎พื้นที่ในแตํละแหํง จริงแล๎วเราพยายามจะพจิารณาทีจ่ะให๎กับทุก 
   ศูนย์ อยํางศูนย์ขันติธรรมก็เคยมกีารไปติด ในตัวอาคารข๎างบนซึ่งก็มีขนาดสงูใหญสํูงพอ 
   สมควรเกือบถึงเพดาน และก็ไมํเหมาะสมวําบนตัวอาคารสภาพเด็กที่ต๎องข้ึนไปช้ันบน    
   ต๎องขึ้นไปเลํนซึ่งจริงที่ถูกแล๎วเด็กควรที่จะได๎เลํนกลางแจ๎งเพื่อที่จะได๎แสงแดดในชํวงเช๎าๆ 
   พยายามที่จะจัดหาให๎ในทุกศูนยท์ี่มีความต๎องการ ซึ่งโดยจรงิแล๎วขณะนี้ทุกศูนย์มเีงินสะสม
   ของศูนย์อยูํ ซึ่งเราก็ยังหาวิธีการทีจ่ะนําเงินตรงนี้มาใช๎ไมํได๎เพราะระเบียบไมเํอื้ออํานวยให๎ 
   บางศูนย์มีเงินสะสมอยู ํ๓๐๐,๐๐๐ – ๔๐๐,๐๐๐ บาท คือเงินที่เหลอืจากโครงการอาหาร
   กลางวัน เงินที่อุดหนุนที่ให๎ไปแล๎วยังมีเงินเหลืออยูํ ซึ่งพยายามดูในข๎อระเบียบตํางๆ ศึกษา
   แล๎วก็ยัง หาแนวทางไมํได๎วําจะเอามาใช๎กรณีอยํางไรได๎ที่มันชัดเจน เป็นอีกวงเงินหนึง่ที ่
   เสียดายของแตลํะศูนย์มเีงินอยูเํยอะ เป็นหลักแสนทุกศูนย์ รวม ๆ กันแล๎ว ๗ ศูนย์ เป็น  
   หลักล๎านในขณะนี้ต้ังแตํมีศูนย์มา ยังต๎องเป็นเงินสะสมอยูํ  เรียนให๎ทํานทราบทาง อบต.    
   ก็พยายามดูแลอยูเํพื่อที่จะให๎แตํละศูนย์มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องเลํนตํางๆ ในการพฒันาการ  
   ของเด็กให๎เพียงพอ ให๎ตรงตามความต๎องการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก หรือแม๎แตํการ 
   ปรับปรงุ อาคารสถานที่ เพือ่ให๎มีความปลอดภัย ให๎มีความมั่นคงแข็งแรง ไดม๎ีการดําเนิน 
   การอยูํ อยํางศูนย์เกาะลอยก็ดําเนินการอยูํ อยํางศูนย์ขันติธรรมก็มีการปรับปรงุตํอเตมิกัน
   ไปในลักษณะของพื้นที่ที่มีให๎อยูํในจํานวนจํากัด พยายามทําให๎ดีที่สุดในการทีจ่ะดูแลทุกคน 

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานอื่นจะสอบถามอีกหรอืไม ํ

นายฮาบีบุลเลาะห์ 
ชูพุทธพงศ์ (สมาชิก ม.๖) 

สอบถามของศูนย์มูไฮยิดดีน หมูํ ๖ 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 

ผมไมํแนํใจวําลานตรงนั้น ณ วันน้ีโอนเป็นของใคร ลําสุดมีงบของ อบจ. มาลงเทคอนกรีต 
และพื้นทีท่ี่เหลือตรงนั้นคือใครอยํางไรอีก คือวําเป็นลานไปหมดแล๎วถ๎า ถามวําไปติดตั้ง
เครื่องเลํนอีก เวลาทํานจะจัดงานอะไรทํานจะมปีัญหาในการใช๎พื้นที่ด๎วย ตอนนี้คือมีลาน
มา ทํานก็ต๎องไปหาวําจะใช๎พื้นที่ตรงไหนเพราะวําสภาพที่คับแคบ แตํวําในแนวโน๎มปีนี้  
เด็กลดลง ขณะนี้เด็กลดลงหมดทุกศูนย์ และลําสุดขณะนี้ไมํแนํใจวําจะเหลือเด็กสักกี่คน   
ถ๎าเปิดมา ๑ กรกฎาคมนี้ เพราะเช่ือวําเดก็สํวนหนึง่ไปกบัผูป๎กครองกลับตําง จงัหวัด หรือ 
จากที่ตกงานเลยกลับตํางจังหวัด คงต๎องไปดู ทํานไปดูตรงนัน้วําถ๎าเป็นไปได๎โรงเรียนสุเหรํา



๙ 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 

ลากค๎อนเองมีช้ันอนุบาลอยูํ ถ๎าองค์การบริหารสํวนจังหวัดเขาชํวยได๎หรือไมํ ในการจัดทํา
สนามเดก็เลํนกลางแจง๎ ซึ่งอาจจะต๎องปรบัพื้นที่ เพราะตอนนี้เป็นคอนกรีตหมด ถ๎าเด็กว่ิง
ล๎มกห็ัวแตกหรือไมํก็ฟันหัก จะตอ๎งมรีะบบป้องกันอยํางไรในสํวนของตรงนี้  ตอนนี้ถ๎าทําน
ไป ดูคอนกรีตที่เทมาใหมํนั้นสงู ผมก็ไมํแนํใจวําทําไมแคํนั้นแล๎วสํวนที่เหลอืคืออยํางไร เป็น
ของมัสยิด หรือวํามีการถํายโอนทรัพยส์ินกันไปอยํางไร ตอนที่โอนจาก สพฐ. ไป อบจ. เขา
มีการถํายโอนทรัพยส์ินกันไปอยํางไร อันน้ีผมไมํทราบเหมือนกัน ต๎องไปดูอาณาเขตพื้นที่ 
แคํไหนในสํวนของสํวนทีเ่ป็นทรัพยส์ินของมัสยิดเอง บริเวณของมัสยิดเองแคํตรงไหนอยําง 
ไร สํวนลานกีฬาตรงข๎ามกุโบว์นั้นเสร็จแล๎วสงํงานแล๎ว ในสํวนของลานคอนกรีตตรงนั้น  
ทํานลองดู หรือวําถ๎าเป็นไปได๎ลองให๎องค์การบรหิารสํวนจงัหวัดเขามาทําตํอหรืออยํางไร  
ให๎เสมอกันไป หรือปรบัปรุงพื้นที่ตรงไหนทีจ่ะเป็นสนามเดก็เลํนกลางแจ๎ง เพราะมเิชํนนั้น
จะมปีัญหาเวลาทางมสัยิดจะจัดงานเองจะมปีัญหาการใช๎พืน้ที่ด๎วย ลองไปดูจัดสรรพื้นที่
ดูกํอน 

 

นายก อบต.ละหาร  สํวนที่ไมํได๎ ๓ ศูนย์ ทํานไปหาข๎อสรปุมาจะลงตรงไหน เพราะบางทผีมอยากนําเสนอวํา 
การให๎ความเห็นของผอ.ศูนย์ บางทีก็พูดไมเํต็มปาก บางพื้นที่เจ๎าของสถานทีก่็แรง บางที  
ก็คุยกันไมํได๎ บทสรุปมาคือไมเํอา ฉะนั้น ๓ ศูนย์ที่ยังไมํได๎ ฝากทํานสมาชิกไปดูวําจะเอา  
ลงตรงไหนได๎ที่ไมบํดบงัและสามารถตั้งได๎ คือเป็นมาตรฐานตั้งได๎ ทํานจะไปเอาตรงไหนก็
ตามไปขออนุญาตมา ครัง้หน๎าฝากกองการศึกษาฯ นําเสนอใสํไปเพือ่ที่จะให๎ได๎เหมือนกัน  
สํวนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหรําแดง เป็นประเด็นปญัหาเรื่องนิติกรรมที่ดิน อยําคิดวํา  
เราไมํทําเราต้ังงบประมาณในการถมดิน เราต้ังงบประมาณไว๎แตํสุดท๎ายนิติกรรมที่ดินไมมํี 
ที่ดินยังเป็นของนานาอยูํกท็ําอะไรไมํได๎ หรือทํานใดจะบริจาคที่ก็ได๎ จะได๎เอาไปลงเป็นที่
เป็นทางไป เพราะวํามันไมํได๎ในลักษณะผมก็นําเรียนเสนอกบัทางอหิมําม คุณไมํทํานิติ
กรรมที่ดินมาคือเราก็ไมํทําอะไรให๎ เพราะจะไปใช๎หลวงระเบียบไมํมี ข๎ออ๎างไมํได๎ จึงนํา 
เสนอให๎พวกเราได๎ทราบอยําคิดวําเราไมทํําเราอยากทํา ไมํเชํนน้ันเราจะตัง้งบประมาณ   
ถมดินไว๎ทําไมตั้งหลายล๎าน สดุท๎ายนิติกรรมก็ไมผํําน  สรปุ ๓ ศูนย์ที่ไมํได๎ให๎ไปหาทีล่ง 
ประชุมครั้งหน๎าให๎ใสํไปหรือเพิม่วาระอื่นไป 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมูํ ๙ 

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเมื่อทํานนายกฯ ทํานได๎รบัปากวําอีก ๓ ศูนย์ให๎ประสาน    
แตํผมมองวําในเรื่องของการประสานงาน อยําให๎ ผอ.ศูนย์ไดด๎ําเนินการโดยลําพัง อยาก  
ให๎คุยกับสมาชิกในพื้นที่ด๎วยเพราะวําสมาชิกจะมีศักยภาพมากกวําในการทีจ่ะไปเจรจาจะ
เป็นโต๏ะอหิมํามหรือเป็นทางโรงเรียนก็ดี ไมํใชํให๎ทาง ผอ.ศูนย์ดําเนินการไปโดยลําพงัแล๎ว  
ก็ไมํได๎ผลสรปุอะไรเลย ถึงวันน้ีทํานนายกฯ ได๎รับปากในเรือ่งของอีก ๓ ศูนย์ที่เหลอื ผม
เข๎าใจวําเป็นความหนกัใจ วันน้ีก็อยากให๎ผํานครบั  

ประธานฯ  มีทํานใดจะสอบถามอีกหรือไม ํ
   - ไมํมี -  ขอมติที่ประชุมทัง้ ๓ รายการ สมาชิกทํานใดอนุมัตใิห๎โอนเงินงบประมาณรายจําย 
   ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของสํานักงานปลัด เป็นคําซือ้ 
   ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท  ในระเบียบ 
   วาระที่ ๔.๒ ของกองการศึกษาฯ เป็นคําจัดซื้อชุดเครื่องเลํนสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐  
   บาท  และในระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของกองสํงเสริมการเกษตร เป็นคําจัดซื้อเครื่องปรบั  
   อากาศ  ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท ขอให๎ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ทําน) 
 



๑๐ 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของส านักงานปลัด เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
   ส านักงาน จ านวน ๘ รายการ ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ๙๐๖,๔๐๐ บาท  ในส่วนของกอง 
   การศึกษาฯ เป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม ในวงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท  และในส่วน 
   ของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ในวงเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ 
   เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เนื่องจากวําตามที่ได๎เกิดสถานการณ์การแพรรํะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนํา ๒๐๑๙ 
เกิดข้ึน ซึ่งในสํวนของประเทศไทยมีการตรวจพบมาเริ่มมาตัง้แตํเมื่อประมาณเดือนกมุภาพันธ์
ที่ผํานมาทีม่ีขําวออกมา ซึง่โรคนีเ้กิดจากตํางประเทศ ไมํได๎เกิดจากคนไทยที่อยูํในประเทศ   
แตํเกิดจากคนไทยทีม่าจากตํางประเทศ กับชาวตํางชาติที่เข๎ามาประเทศไทยแล๎วนําเช้ือโรคนี้
เข๎ามา ซึ่งทีผ่ํานมาได๎มีการดําเนินการ ในการดําเนินการมาในสํวนของความเดือดร๎อนเนื่อง 
จากวําได๎มีพระราชกําหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีคําสั่งปิดสถานบริการ
สถานทํางาน สถานประกอบการตํางๆ โรงงานตํางๆ หรือแมแ๎ตํโรงเรียนสถานศึกษา มีการ
กําหนดเวลาที่เรียกวําเคอร์ฟิว ตั้งแตํเวลา ๒๒.๐๐ น.- ๐๔.๐๐ น. และขณะนี้ได๎ผํอนปรนมา
เป็น ๒๓.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ทําให๎เกิดปญัหาความเดอืดร๎อนในการทํามาหากินในการดํารง
ยังชีพของพี่น๎องประชาชน จากคนที่เคยทํางาน เชํน เคยขายของตลาดนัดได๎ก็ถูกสัง่ปิดหมด 
หรือวําร๎านค๎าร๎านอาหารที่ถูกสั่งปิดทีผ่ํานมา ทําให๎เกิดผลกระทบในเรือ่งของรายได๎ ในเรื่อง
ของการประกอบอาชีพ ซึ่งในการดําเนินการให๎ความชํวยเหลือตํางๆ นั้น ทางกระทรวง 
มหาดไทยได๎มีหนงัสอืสัง่การตํางๆ ออกมาอยูํเป็นระยะ ซึ่งบางหนังสือสั่งการในบางเรื่องนั้น
กับนโยบายของรัฐบาลที่ออกมากส็ร๎างความสับสนใหก๎ับองค์กรท๎องถ่ินด๎วย ในการที่องค์กร
ท๎องถ่ินจะดําเนินการใดๆ ในการทีจ่ะให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร๎อนน้ัน
จะเป็นเรื่องที่คํอนข๎างจะยุํงยาก จะถูกสะกิดจากหนํวยงานตํางๆ  อยํางตอนนี้ไมํวําจะ สตง. 
ปปช. ปปท. ก็ออกหนังสือเวียนไปทั่วประเทศ อยํางขององค์การบริหารสํวนจงัหวัดเขาบอก 
วําจะประชุมกันวันน้ีใหมํ และได๎ขําววําเขาถูก สตง.สะกิดวําทําได๎หรือไมํ ไปจํายอยํางนี้ได๎
หรือไมํ เพราะวําบุคคลที่มิได๎มีอยูํในทะเบียนบ๎านในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบรุี ในครั้งแรกที่
ประกาศขององค์การบริหารสํวนจังหวัดออกมาหลกัๆ คือ มสีัญชาติไทย อายุ ๑๘ ปีบรบิูรณ์
ข้ึนไปนับวันลงทะเบียน มีช่ือในทะเบียนบ๎านในเขตจังหวัดนนทบุรี หรือเป็นผู๎อาศัย หรอืเชํา
บ๎านอยูํระยะเวลาไมํนอ๎ยกวํา ๖ เดือน หัวหน๎าครอบครัวไมํได๎ประกอบอาชีพข๎าราชการ 
พนักงานรฐัวิสาหกิจ ลกูจ๎างหนํวยงานของรัฐ ผูร๎ับบํานาญปกติ เบี้ยหวัดสํวนราชการ เป็นต๎น  
เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งที่ได๎รับ ๑ ชุด ตํอ ๑ ครัวเรือน แตํปรากฏวําวันหลังมาพอโทรไปถาม
ให๎แนํวําเรามผีู๎ทีเ่ป็นบ๎านเชําแล๎วยื่นคําขอที่เรามีการลงทะเบียนมา เลยติดตอํถามกลบัไปให๎
แนํเขาบอกวําตอนน้ีเขาขอถอยกอํนเพราะเขาถูกสะกิดมา ตอนแรกบอกวําวันพฤหัสบดีที่แล๎ว
จะประชุมคณะกรรมการใหมํแล๎วเลื่อนมาประชุมวันน้ี  ซึ่งคาดวําในตอนบํายนี้เขาคงจะได๎ข๎อ 
สรปุมาวําเขาจะกําหนดหลกัเกณฑอ์ยํางไรออกมาในการทีจ่ะให๎ความชํวยเหลอื แตํโดยหลัก 
เกณฑ์ใหญํๆ แล๎ว ในเมื่อองค์กรท๎องถ่ินอื่นๆ  อบต. เทศบาล ได๎ดําเนินการให๎ความชํวยเหลือ
ไปแล๎วในรอบแรก ถ๎ารอบที่ ๒ ถ๎ายังมีปญัหาความเดือดร๎อนอยูํจําเป็นจะตอ๎งให๎ความชํวย 
เหลือ อบต. หรือ เทศบาล กส็ามารถที่จะร๎องขอไปที่องค์การบริหารสํวนจงัหวัดได๎ หรือทาง 
อบจ.ได๎ โดยการสงํรายช่ือของคนจากรอบแรกทีผ่ํานการคัดเลือกผํานการพจิารณาแล๎วไปให๎ 
 



๑๑ 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือวําการเปิดรบัใหมํ กเ็ป็นอกีประเด็นหนึ่งอกีเรื่องหนึ่ง เนือ่งจากในการใช๎หลักเกณฑ์นี้
ขณะนี้ทํานจะเห็นวําบางแหํงแตกตํางกันในเรื่องของถุงยังชีพ คือตอนน้ีในจังหวัดนนทบุรีให๎
เป็นถุงยงัชีพหมด เครื่องอปุโภคบริโภคหมด เพราะวํามปีระเด็นที่ทาง สตง. ให๎การทกัท๎วงมา
วําถ๎าให๎เป็นเงินอาจจะเป็นการซ้ําซอ๎นกัน ถ๎าจะมองวําซ้ําซอ๎นก็เป็นเงินงบประมาณเหมือนกัน
ก็ซ้ําซ๎อนเหมือนกันหมด ลําสุดหนงัสือของกรมสงํเสรมิการปกครองท๎องถ่ินทีอ่อกมาบอกวํา
กรณีของผู๎ที่ได๎รบัความชํวยเหลอืจากกรณีของเกษตรกรที่ได๎ ๑๕,๐๐๐ บาท  กรณีผู๎ทีล่ง 
ทะเบียนในระบบเราไมํทิง้กันแล๎วก็ด ีกรณีผูท๎ี่ลงทะเบียนของประกันสงัคมแล๎วก็ด ีถือวําไมํ
ซ้ําซ๎อน อยูํในดุลพินจิของคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่
จะให๎ความชํวยเหลือ โดยถือวําไมํเป็นการซ้ําซ๎อนกัน ถ๎าเห็นวําครัวเรือนน้ันยังมีความเดือด 
ร๎อนอยูํ คือเขาใช๎ครัวเรอืนไมํใชํรายบุคคล การให๎ความชํวยเหลือใช๎เป็นครัวเรือนไมํใชํราย 
บุคคล เพราะวําเดี๋ยวมีความสับสนข้ึนมาอกี คือทางอําเภอโดยกรมการปกครองได๎ให๎ทาง 
กํานัน ผู๎ใหญบํ๎าน ไปสํารวจ ที่เรียกวําโปรแกรม Thai QM ทําแล๎วกรมการปกครองก็ไมํได๎มี
มาตรการให๎ความชํวยเหลือ ทําแล๎วกส็ํงมาให๎องค์กรทอ๎งถ่ิน ดูข๎อมูลแล๎วเป็นการไปสัมภาษณ์
บุคคล ซึ่งในประเด็นนี้กรมสงํเสรมิการปกครองท๎องถ่ินไดต๎อบ ไดม๎ีหนังสือแจง๎มาวําจะให๎
ความชํวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก๎ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นั้นเป็นการให๎ความชํวยเหลือเป็นครัวเรือนมิใชํเป็นรายบุคคล ดังนั้น คนที่มาลงทะเบียนใน
ระบบ Thai QM ถามวําตอนน้ีองค์กรท๎องถ่ินจะให๎การชํวยเหลืออะไรได๎หรือไมํ คงจะไมํได๎
เพราะเป็นรายบุคคล แตํคนๆ นั้นก็คงจะอยูํในครัวเรือนที่มกีารมาลงทะเบียนยื่นคําขอรับ
ความชํวย เหลือ เรียนทํานทราบเผื่อประชาชนมาถามทํานวําแล๎วที่กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน มีการ
สํารวจไป กอํให๎เกิดความสับสนให๎กับประชาชนในหมูํด๎วยเหมือนกบัไปสร๎างความหวังใหเ๎ขา 
สุดท๎ายแล๎วกรม การปกครองเองก็ไมํสามารถทําอะไรได๎ก็มผีลงานออกมาวํามีการสํารวจ
ข๎อมูล ของตําบลละหารเกอืบ ๓,๐๐๐ ราย จากการสํารวจ Thai QM นี้ ในการให๎ความ
ชํวยเหลือในการดําเนินการกระทรวงมหาดไทยคือเน๎นให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินใช๎ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ แก๎ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการ
พิจารณาให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รบัความเดือดร๎อน หรือไมสํามารถชํวยเหลือตนเอง
ได๎ในการดํารงชีพ โดยอาจให๎เป็นสิง่ของหรือจํายเป็นเงิน หรอืการจัดบรกิารสาธารณะเพื่อ
ชํวยเหลือตามอํานาจหน๎าที่ขององค์กรท๎องถ่ินได๎ โดยในการดําเนินการนั้นให๎องค์กรท๎องถ่ิน
แตํงตั้งคณะกรรมการข้ึนเรียกวําคณะกรรมการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินในสํวนระดับองค์การบรหิารสํวนตําบล จะมีนายกองค์การบริหารสํวนตําบลเป็น
ประธาน มีข๎าราชการจากสํานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินจังหวัดที่ท๎องถ่ินจังหวัดมอบ 
หมาย มีปลัดอําเภอผู๎รบัผิดชอบประจําตําบลที่นายอําเภอมอบหมาย มผีู๎แทนสํวนราชการที่
นายอําเภอมอบหมายอกีไมํเกิน ๒ คน และผู๎แทนประชาคมที่นายกองค์การบริหารสํวนตําบล
คัดเลือกอกีไมํเกิน  ๓ คน โดยมีปลัดองค์การบริหารสํวนตําบลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และมหีัวหน๎าหนํวยงานของ อบต. อีกไมเํกิน ๒ คน  โดยการพิจารณาให๎ความชํวยเหลือนั้น 
ในหนังสอืสัง่การกําหนดในเรื่องของการให๎ความชํวยเหลือวําให๎ดําเนินการชํวยเหลอืได๎โดยใช๎
ตามระเบียบข๎อ ๑๒ ในเรื่องของการให๎ความชํวยเหลอืด๎านสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คือการสงํเสรมิหรือชํวยเหลือบุคคลใหส๎ามารถเข๎าถึงปจัจัยพืน้ฐานในการดํารงชีพได๎อยํางปกติ
สุขในสังคม หรือการสํงเสริมพฒันาบุคคลให๎มีความรู๎ สามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ 
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ชีวิตให๎ดีข้ึน หรือผู๎ทีม่ีช่ืออยูํในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหํงรัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยใน
การให๎ความชํวยเหลือตามข๎อ ๑๒ นั้น ให๎ไปใช๎ตามระเบียบ ข๎อ ๑๖ คือในการพิจารณาให๎
ความชํวยเหลือนั้นได๎กําหนดหลกัเกณฑ์วําในข๎อ ๑๖ (๒) การให๎ความชํวยเหลือด๎านการสํง 
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินพิจารณาใหจ๎ํายงบประมาณเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนโุลม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังไมเํคยมี
การกําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้  ฉะนั้น หลักเกณฑ์ที่ใกล๎เคียงทีสุ่ดที่องค์กรทอ๎งถ่ินใช๎คือของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วําด๎วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ไรท๎ี่พึ่ง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งถือวําใกลเ๎คียงทีสุ่ด
แล๎วเพราะเหตุการณ์อยํางนี้ไมํเคยเกิดข้ึนในประเทศไทย ในระเบียบนี้กําหนดวําครอบครัวที่
ประสบความเดือดร๎อน หมายถึงครอบครัวทีม่ีรายได๎น๎อยประสบความเดอืดร๎อนเพราะสาเหตุ
หัวหน๎าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือเจ็บป่วยร๎าย แรง หรือพิการ จนไมสํามารถประ 
กอบอาชีพได๎ เรากจ็ับประเด็นข๎อ ๔.๔ คือประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีพ โดยในการ
ให๎ความชํวยเหลือนั้นในข๎อ ๘ ของระเบียบกําหนดวําสามารถชํวยเหลือด๎านการเงินและสิ่ง 
ของในวงเงินให๎การชํวยเหลอืได๎ไมํเกินครัง้ละ ๓,๐๐๐ บาท ตํอครอบครัว ชํวยติดตํอกันได๎ไมํ
เกิน ๓ ครั้ง ตํอครอบครัวตํอปงีบประมาณ โดยให๎ชํวยได๎เป็นคําอุปโภคบริโภคหรือคําใช๎จําย 
ในการครองชีพตามความจําเป็น หรือเป็นการให๎ทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการรวมกลุํมในด๎าน
อื่น คือหลักเกณฑ์ที่ใกลเ๎คียงทีสุ่ดแล๎วที่กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถ่ินได๎แจง๎ให๎องค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถ่ินใช๎ในหลกัเกณฑ์ในเรื่องนี้  โดยเรื่องนี้ไดม๎ีการกําหนดยกเว๎นระเบียบให๎ 
เนื่องจากวําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการใช๎จํายเงินเพื่อชํวยเหลือประชาชน 
กําหนดวําเมื่อมีการประกาศท๎องถ่ินจะต๎องประกาศใหป๎ระชาชนผู๎ประสงค์จะขอรับความชํวย 
เหลือมาลงทะเบียนขอรบัความชํวยเหลอื หลงัจากนั้นแล๎วให๎คณะกรรมการพจิารณาจากผู๎ที่ 
มาลงทะเบียนขอรบัความชํวยเหลือเมื่อพิจารณาแล๎วให๎ติดประกาศเป็นเวลาไมํนอ๎ยกวํา ๑๕ 
วัน  ณ ที่ทําการขององค์กรท๎องถ่ิน ตามหมูํบ๎าน ชุมชน ซึ่งในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได๎มีหนังสือ คําสั่ง ยกเว๎นระเบียบวําไมํต๎องติดประกาศ ๑๕ วัน และยกเว๎นระเบียบวําในการ
ให๎ความชํวยเหลือในเรื่องนี้ไมํต๎องไปแก๎ไขเพิ่มเติมในแผนพฒันาท๎องถ่ิน สามารถดําเนินการ 
ได๎เลยเพราะถือวําเป็นเรื่องเรงํดํวนจําเป็นฉุกเฉิน โดยที่ต๎องกลับไปใช๎ตามระเบียบตัวนี้ เนื่อง 
จากวําประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมิได๎ประกาศให๎โรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นํา ๒๐๑๙ มิได๎ประกาศใหเ๎ป็นโรคระบาด แตํบอกวําเป็นโรคติดตํออันตราย ซึ่งก็ไปตรงกบั 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ๎าหากวําประกาศเป็นโรคระบาดโรค
ระบาดในคนโรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในพืช อันน้ีถือวําเป็นสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ป้อง 
กันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนั้น ในการดําเนินการในการให๎ความชํวยเหลือนั้นก็กําหนดวํา
ให๎องค์กรท๎องถ่ินใช๎จํายจากเงินงบประมาณ จะไปใช๎จากงบกลางก็ใช๎ไมํได๎เพราะมิใชํสาธารณ
ภัย จึงใช๎งบกลางเงินสํารองจํายไมํได๎ วิธีการคือต๎องโอนเงินงบประมาณไปตัง้จํายเป็นรายการ
ใหมํ หรอืใช๎จากเงินสะสม และซึง่เรื่องนีป้ลัดกระทรวงมหาดไทยได๎มีหนังสือ สั่งการยกเว๎น
ระเบียบวําถ๎าเงินสะสมไมเํพียงพอให๎ใช๎เงินสํารองเงินสะสมได๎ด๎วย ซึ่งในการที่จะไปใช๎จากเงิน
งบประมาณปกติ ขณะนี้องค์กรท๎องถ่ินก็ประสบปญัหาทางดา๎นการคลังในเรือ่งของรายได๎ของ
ปีงบประมาณนี้ เนือ่งจากวํามีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิกภาษีบํารุง
ท๎องที่ แล๎วมาใช๎กฎหมายใหมํคือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร๎าง หรอืที่ตํางประเทศเรียกวํา
ภาษีทรัพย์สิน  ซึ่ง ณ วันน้ียังไมํมีเงินรายได๎ตรงนี้เข๎ามาเลย วันน้ีเรามีรายไดเ๎ล็กๆ น๎อยๆ จาก 
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ภาษีตัวอื่น จากภาษีป้าย จากคําธรรมเนียมตําง ๆ แตํเงินกอ๎นใหญจํากภาษียังไมํมีเข๎ามา 
ดังนั้น ท๎องถ่ินหลายแหงํโดยเฉพาะท๎องถ่ินขนาดเล็กตํางจังหวัดกําลังประสบปญัหาเงินเดือน 
ก็จะไมํมจีํายต๎องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  สํวนท๎องถ่ินใดทีม่ีเงินสะสมก็ให๎ใช๎เงินสะสมได๎  
โดยมีเงือ่นไขวํา ในสํวนของเงินสะสมนั้นจะไปใช๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
รับเงิน การเบิกจํายเงิน ข๎อ ๙๑ ก็ไมํได๎เพราะไมํใชํสาธารณภัย  ดังนั้น ต๎องมาใช๎ตามระเบียบ 
ข๎อ ๘๙ (๑) ระเบียบระบุไว๎วําองค์กรท๎องถ่ินอาจใช๎จําย เงินสะสมได๎โดยอนุมัติของสภา ภาย 
ใต๎เงื่อนไขวําเป็นการใช๎จํายในการดําเนินกจิการขององค์กรท๎องถ่ินในการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน แตํมีเงื่อนไขอีกวําจะตอ๎งมกีารกันเงินคําใช๎จํายที่จําเป็น เชํน กันไว๎ 
ใช๎จํายกรณีเกิดสาธารณภัย กันไว๎เป็นการจํายพวกเบี้ยยังชีพทั้งหลาย กันไว๎จํายเป็นเงินเดือน 
คําจ๎าง คําตอบแทน ซึ่งในสํวนของเงินสะสมของ อบต.ละหาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
(วันที่ปิดบญัชีของปงีบประมาณ ๒๕๖๒) มีเงินสะสมอยูจํํานวน ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท   
มีการหักทัง้ลกูหนีเ้จ๎าหนี้ทั้งหลายแล๎วเหลือเงินสะสมอยูํ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เริ่มต๎น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)  ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท  และเมือ่พิสจูน์จากยอดเงินสะสมจาก
บัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารเงินฝากคลงัจงัหวัดแล๎วเป็นเงิน๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท ถือวํา
ถูกต๎องตรงกัน และหลงัจากนั้นได๎มกีารหักคําใช๎จํายจากที่สภาได๎อนุมัติให๎จํายขาดเงินสะสม
ไปแล๎วในหลายๆ โครงการ ตั้งแตํวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปน็ต๎นมา ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ หักคําใช๎จํายที่สภาได๎อนุมัติให๎จํายเงินสะสมไปแล๎วในโครงการตํางๆ  สํารองจํายเป็น
เบี้ยยังชีพ สํารองจํายเป็นสาธารณภัย สํารองจํายในสํวนของเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน 
แล๎วจึงเหลือเงินสะสมที่สามารถนํามา ใช๎จํายได๎ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อยูจํํานวน 
๗๗,๘๒๖,๓๓๙.๐๘ บาท และมทีุนสํารองเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสมที่สามารถนํามาใช๎จําย
ได๎ในขณะนี้ ๙๒,๕๑๙,๔๒๔.๕๕ บาท (เอกสารได๎แจกใหท๎ํานไปแล๎ว)  ดังนั้น จึงขออนุมัตทิี่
ประชุมสภาโดยใช๎อํานาจของสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข๎อ ๘๙ (๑) ขอใช๎จํายเงินสะสมเพือ่ดําเนินการชํวยเหลือประชาชนผู๎
ได๎รับความเดือดร๎อนจากมาตรการปอ้งกันการแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนํา ๒๐๑๙  
โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกบั
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวําด๎วยการสงเคราะห์ครอบครัวผูม๎ีรายได๎น๎อยและผู๎ไร๎
ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒  โดยให๎ความชํวยเหลือเป็นเครื่องอปุโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ครัวเรือนละ ๑ 
ชุด ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการชํวยเหลือประชาชนของ อบต.ละหาร ที่ประชุมกัน 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผํานมา ในราคาชุดละไมเํกิน ๑,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน
สะสมที่ขอจํายใช๎จํายในครั้งนี้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหตุที่ขอไว๎เผื่อวําถ๎าเกิดหลงัจากนี้แล๎ว
อาจจะมีผูม๎ายื่นคําขอเพิ่ม ผู๎มายื่นอุทธรณ์  แตํ ณ วันน้ีได๎ไฟเขียวจาก อบจ.แล๎วคิดวําคงจะ
ลดภาระของเราไปแล๎ว เพราะถ๎าคิดตัวเลขที่ ๓,๐๐๐ ครัวเรอืนในขณะนี้ (เอาตัวเลขกลมๆ) 
ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐ บาท จะเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับเผื่อไว๎ แตํคิดวําถ๎ามีมาอีกก็
อาจจะเป็นของ อบจ.แล๎ว เพราะวําในวงเงินของ อบจ. ก็มากพอสมควรเทําที่ทราบมาที่ อบจ.
ขอยกเว๎นระเบียบกับทํานผู๎วําราชการจงัหวัด ซึ่งเรื่องนี้บาง อบต. หรอืบางเทศบาล เขาต๎อง
ขอยกเว๎นระเบียบกับทํานผู๎วําราชการจงัหวัดเนื่องจากวําเขาไมํได๎เปิดประชุมสภา เชํน อยูํ
นอกสมัยประชุมสามัญหรืออะไรก็แล๎วแตํ เขาต๎องไปขอยกเว๎นระเบียบกบัทํานผู๎วําราชการ
จังหวัดทีจ่ะให๎เป็นอํานาจของทํานนายกฯ เป็นผู๎อนมุัติใช๎จํายเงินสะสม  ในสํวนของ อบต. 
 



๑๔ 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 

ละหาร เนื่องจากวําเรามีกําหนดสมัยประชุมสภาไว๎แล๎ว วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึง 
คิดวําถ๎าหากเป็นอยํางนั้นเราก็ให๎เป็นหน๎าที่ของสภา ให๎เป็นอํานาจของสภาในการใช๎จํายเงิน
สะสมเพือ่จะไดเ๎ป็นบทบาทของสภาวําสภาเป็นผู๎อนุมัติใช๎จํายเงินสะสม จึงจําเป็นต๎องขอ 
อนุญาตนายอําเภอขอขยายเวลาประชุมสมัยประชุมสามัญครั้งนี้ออกมาอีก ประกอบกบัเป็น
ชํวงของเดือนถือศีลอด จงึขอขยายเวลาการประชุมออกมาอกี เป็นเหตุผลที่ขออนุมัติขยาย
เวลาสมัยประชุมออกมา  นําเรียนทํานให๎ทราบในวงเงินที่ขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมในครั้งนี้ใน
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินสะสมทีส่ามารถใช๎ได๎ในขณะนี้ ๗๗,๘๒๖,๓๓๙.๐๘ บาท      
นําเรียนทีป่ระชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

ประธานฯ  ตามที่ปลัดฯ ได๎ช้ีแจงการขอใช๎จํายเงินสะสมแล๎วนั้น มีสมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือไม ํ
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      ในเรื่องของการใช๎จํายเงินสะสมของ อบต.ละหาร ในวันน้ีอยากทราบกํอนประเด็นแรก  
คือในเรื่องของที่วําจะอุทธรณ์หรือวําจะขอข้ึนทะเบียนใหมํที่นายกได๎ช้ีแจงไปเมือ่วาระแรกๆ  
ในเรื่องของบ๎านเชําหรอืคนที่ยังไมํได๎สิทธ์ิ ในกรณีนีเ้อาอยํางไรแนอํยากทําความชัดเจนกอํน
ไมํใชํเดี๋ยวไปเอามาแล๎วมปีัญหา ไมํได๎ ไมํจําย ปัญหาเกิดกบัผมอีก ผมไปลงพื้นที่ ตากแดดทุก
วันๆ มันเหนื่อย ไมํรบัก็ไมํได๎ โดนดํา ที่รบัมาก็ให๎คณะกรรมการมาพจิารณาเองวําเป็นอยํางไร
ควรหรือไมํควร  สํวนเขาจะมสีิทธิหรือไมํมสีิทธิผมไมํได๎หํวงเขาวําเขาจะเป็นบ๎านเชําหรือวํา  
ไมํเป็นบ๎านเชํา เพราะวําเขามีผลกระทบ เขาอํานหัวกระดาษเขารู๎วําเขามีผลกระทบ ผมไมํได๎ 
หํวงสทิธิเลอืกตั้งกส็ํวนสทิธิเลอืกตั้ง สทิธิที่จะไดร๎ับความชํวยเหลือในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินทีเ่ขาได๎อยํูจรงิถึงแมจ๎ะไมํมีช่ืออยูํในทะเบียนบ๎าน อนัน้ีเขามองแล๎ววําเขาควรมีสิทธ์ิได๎
เขาก็ยื่นมา แตํในเมื่อคณะกรรมการไมํให๎เขาก็ไมํได๎วําอะไร แตอํยากขอความชัดเจนในเรือ่ง
ของเหลําน้ีในเรื่องของบ๎านเชําหรอืบ๎านไมํมเีลขที่ เพราะวําบางคน เขาได๎ดูไลน์จาก อบต.  
บางบัวทองบ๎าง จาก อบต.อื่นบ๎าง เขาลงมาวําได๎เป็นครอบครัว ๒ เป็นบ๎านไมํไมํเลขที่ เป็น
บ๎านเชํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอื่นจําย  อบจ. กม็ีหนงัสือมาวําจํายก็ยงัมีความสับสนอยูํ 
อยากให๎ทําความเข๎าใจและก็ชัดเจนยิ่งขึ้น ไมํใชํวําไปเอามาอยํางที่วําแล๎วก็บอกวําไมํได๎  แต ํ 
เรากันเงินไว๎แล๎วอนุมัติใช๎จํายเงินวันน้ี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่มีครอบครัวที่ได๎รบัความเดือด 
ร๎อนทีเ่ราจะต๎องเยียวยาที่จะตอ๎งให๎ความชํวยเหลือแคํ ๓,๐๐๐ กวําราย 
         ประเด็นถัดมาในเรื่องของถุงยงัชีพที่นายกทํานวํา ข๎าวสาร ๑๐ กิโลกรัม ปลากระปอ๋ง 
๑๐ กระป๋อง ผักกาดดอง ๖ กระป๋อง ซอสฝาเขียว ๑ ขวด น้ํามันหอย ๑ ขวด น้ําปลา ๑ ขวด 
น้ํามันพืช ๒ ขวด น้ําตาลทราย ๒ กิโล เป็นตัวเงินจํานวนเทาํไหรํ แล๎วใช๎มาตรฐานยี่หอ๎อะไร 
ผมเห็นทีป่ลัดบอกวําจะใหจ๎ัดมาจากจังหวัดอยุธยา ผมมองวําก็ต๎องมีคําดําเนินการซึง่กจ็ะทํา
ให๎แพงข้ึนไปอีก แตํผมมองวําเป็นการเอื้อเจ๎าสัวอกีเพราะทกุอยํางเจ๎าสัวคลมุหมดแล๎วไมํวํา  
จะเป็นเซเวํน แม็คโค โลตัส ผกูขาดไปหมดแล๎ว ตลาดลํางตายตอนนี ้
        ประเด็นตํอมาในเรื่องของเกษตรที่วําเราจะตอ๎งตัดสทิธิ วันน้ีเราพูดวําเราจะให๎ความ
ชํวยเหลือกบัพี่น๎องประชาชน ไมํได๎ใช๎คําวําเยียวยา เพราะฉะนั้น ความซ้ําซ๎อนจะไมเํกิดใน  
เรื่องของประเด็นตรงนี ้และก็พูดมาตั้งแตํต๎นแล๎ววํากําลงัตีความกันผิด ผมบอกวําเราให๎ความ
ชํวยเหลือแล๎วแจกเป็นถุงยงัชีพ เรามองวําซ้ําซ๎อนกับเงินเยียวยา ผมไมํมองอยํางนั้น ผมมอง
ตั้งแตํต๎นเรื่องนี้จนกระทั่งมหีนังสือสั่งการทีป่ลัดไดอ๎ํานเมื่อสกัครูํ  ถ๎าหนังสือสั่งการฉบบันั้น
หรือหนังสือมากํอนในวันต๎นๆ ปัญหาก็จะไมํเกิด แตํวันน้ีในเมื่อมีมาแบบนีจ้ะได๎แก๎ไข แล๎วจะ
แก๎ไขอยํางไรไมํให๎เกิดผลกระทบ แนํนอนวันหนึ่งเราจําย ๓,๑๑๒ ครัวเรือน ตามทีท่ํานนายก
ทํานพูด แนํนอนต๎องมีคนอยากได๎มาอกีแล๎วจะเกิดปัญหา แล๎ววันน้ีก็ยังมีเอกสารทีส่ํงไมทํัน 
 



๑๕ 

 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมูํ ๙ 

ฉบับนั้นตามประกาศมีอีกหลายราย อยํางทีห่มูํ ๒ ก็มีอีก ๓๐ กวําราย และหมูํอื่นๆ ก็คงจะมี
ด๎วย และอีกประเด็นหนึ่งคือการตัดสทิธ์ิโดยใช๎อํานาจลูกจ๎าง พนักงานอะไรตํางๆ ผมเห็นวํา  
ไมํเหมาะสม แล๎วไปลงเฟส ลงไลน์ สร๎างความไมํเข๎าใจให๎กบัชาวบ๎าน ยังไมํทันไรเลยทํานลง  
เฟส ลงไลน์ ตัดสทิธ์ิเขาแล๎วใช๎อํานาจอะไร ตอนแรกยังไมํไดเ๎ข๎ามาเป็นลูกจ๎างก็ดีแตํกลบัมา   
พอไดเ๎ข๎ามาทํางาน เรื่องเยอะ ผมเป็นนักการเมือง สมาชิกสภาทุกคนเป็นนักการเมืองอยาก
ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น๎องประชาชน อยากให๎เขาได๎ถึงแม๎เขาจะไมํได๎มีช่ืออยูํในที่นี้แต ํ   
เขามีความเดือดรอ๎น ผมเองกม็ีความเดือดร๎อน ถามวําเงินเยยีวยา ๕,๐๐๐ บาท สําหรบัครอบ 
ครัวที่มีคน ๑๐ คน ๒๐ คน ทําอะไรได๎บ๎างตํอเดอืน เกษตรมีปัญหาหรือไมํ ข๎าวถูกหรือไมํ 
มะมํวงไปเทกระจาดขายได๎หรือไมํ แตงโมขายกันเกลื่อนกลาดไมํมีราคา มีทุเรียนที่แพง  ถาม
วําเกษตรทําเกษตรแล๎วได๎เงิน ๕,๐๐๐ บาท ถึงคนในครอบครัวทั้งหมด ๑๐ คน ๒๐ คน ไมํใชํ  
ในครอบครัวหนึง่ บ๎านเลขทีห่นึ่ง มสีมาชิกในครอบครัว ๑๕ คน ๒๐ คน ในครอบครัวมีเกษตร
แคํคนเดียวแตํยกเลขที่บ๎านไปทั้งหมดเลย ทั้งๆ มีอีก ๒ ,๓ ครอบครัว  อยูํในน้ันซึ่งเขาไมํได๎
เกี่ยวกับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทของเกษตรเลย เขายังทํางานรับจ๎าง โรงงานรบัจ๎างทั่วไป   
ขับรถวิน ขับรถแท๏กซี่ กม็ีความเดือดรอ๎นหมด แตํวันน้ีไมํให๎ผมกง็ง อยากให๎ดําเนินการและ
พิจารณาใหมํ เพื่อไมํให๎เกิดผลกระทบในวันทีเ่ราจําย เพราะผมอยูใํนพื้นที่ สมาชิกอยูํในพื้นที่ 
ทั้งหมดโดนหมด ดําฝากมาหานายกฯ ด๎วย ดําปลัดด๎วย ผมก็จะได๎ช้ีแจงวําอันนี้ปลัดไมํให๎นะ 
อันน้ีคณะกรรมการไมํให๎นะ ผมก็ต๎องบอกข๎อเทจ็จริงกับเขา ไมํใชํวําผมคิดเอาเองวําคนน้ีได๎ 
คนน้ีได๎ ผมจึงพูดเสมอวําสํงมากํอนแล๎วแตํคณะกรรมการพจิารณา คณะกรรมการพิจารณา
แล๎วไมํได๎ เขาก็จะประกาศผู๎ได๎รับสิทธ์ิก็แคํนั้น ฝากทํานประธานในเรื่องเหลําน้ีแล๎วก็ใช๎เวทีใน
การพูดคุยเพือ่ที่จะหาข๎อสรปุเหลําน้ี เพราะมิเชํนน้ันแล๎วจะทําให๎เกิดปัญหาในอนาคตในเวลา 
ที่เราไดล๎งไปแจกถุงยังชีพ 

นายก อบต.ละหาร เป็นอํานาจของผู๎ซึ่งจัดซื้อจัดจ๎างในสํวนของคณะกรรมการ ยอดที่เขาแจง๎มาวันน้ี  
   ๙๑๕.๕๐ บาท มีข๎าวสารหอมมะลิ ตราพนมรุ๎ง ๒ ถุง ๆ ละ ๑๖๔ บาท รวม ๓๒๘ บาท  
   ปลากระปอ๋ง ตราซุบเปอร์ ซี เซฟ ๑๐ กระป๋อง ๑๙๘ บาท น้ํามันหอยตราสามแมํครัว    
   ๑ ขวด ๔๙ บาท ซอสภูเขาทองฝาเขียว ๑ ขวด ๕๒ บาท ผักกาดดองตรานกพิราบ ๖  
   กระปอ๋งๆ ละ ๑๙.๑๖ บาท น้ําปลาทิพรส ๑ ขวด ๓๓ บาท  น้ําตาลทรายมิตรผล ๒ ถุงๆ 
   ละ ๒๓.๕๐ บาท รวม ๔๗ บาท น้ํามันพืชโอลีน ๒ ขวด ๙๓.๕๐ บาท  ยอดที่แจ๎งมาวันน้ี 
   ๙๑๕.๕๐ บาท คงไมํมี คําใช๎จํายอื่นไมํมี เพราะเขาจัดเสรจ็สํงใหเ๎รียบรอ๎ย คําใช๎จํายอยูํใน
   นี้ทั้งหมด เราเพียงขออนมุัติไว๎ไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท แจง๎ใหท๎ราบพอสังเขป 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เรียนให๎ทราบทีผ่ํานมาถุงยงัชีพพระราชทานคือสั่งจากแม็คโคนี้ และของในย่ีห๎อใน
เกณฑ์เดียวกันนี้ อันน้ีเป็นการจัดซื้อโดยเหมารวม ซึ่งเทําทีท่ราบมาขณะนี้ในเขตจังหวัด
นนทบุรี หลาย อบต. หลายเทศบาล สั่งจากแม็คโคนีจ้ากรายเดียวกันจากสาขาใหญจําก
พระนครศรีอยุธยา ที่จะมาสํงเป็นตู๎คอนเทรนเนอร์ อยํางเทศบาลเมืองบางคูรัดก็แจกกันไป
แล๎วเมื่อวันเสารท์ี่ผํานมา เทศบาลตําบลบางพลบัก็แจกไปแล๎วที่ผํานมา ในการจัดซื้อนี้เป็น
การซื้อรวมจากผูป๎ระกอบการรายใหญซํึ่งในเรื่องของคําขนสงํตํางๆ รวมสํงอยูํในน้ีด๎วยแล๎ว 
ในสํวนของภาษีตํางๆ เป็นเรื่องของผู๎ประกอบการรายใหญํ ในวงเงินทีเ่รากําหนดไว๎วําไมํ
เกิน ๑,๐๐๐ บาท ใหเ๎ขาจัดให๎ดูวําเรากําหนดไปลกัษณะของแบบนี้ ซึง่ก็ดูแล๎วในลกัษณะ
เดียวกันของในย่ีห๎อมาตรฐานเดียวกันกับถุงยังชีพพระราชทาน   
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       ประเด็นอื่นในเรื่องของเกษตรกร วันกํอนในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาชํวย 
เหลือประชาชนถกเถียงกันถึงเรื่องนี้ ตัวแทนจากอําเภอคือปลัดอําเภอผู๎รบัผิดชอบประจํา
ตําบล ท๎องถ่ินอําเภอ เกษตรอําเภอ ช้ีแจงกันวํา ณ วันน้ีที่ผมได๎ขําวมาผู๎ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเองกม็ีปัญหา ผมประสานขอมาทั้งจากปศุสัตว์ ทั้งจากประมง ข๎อมูลที่สงํมากผ็ิด
มา และ ณ วันน้ีที่ปรากฏออกมา พอโอนเงินจํายไปแล๎วคิดวําประเด็นนี้เขาจํายกันหมด 
แล๎ว ก็ปรากฏวําหลายคนที่ตายไปแล๎ว อันน้ีจะเป็นเรือ่งที่ตอ๎งสอบสวนกัน ชาวบ๎านบางคน
อยํางเชํน หมูํ ๗ เขาบอกวําเขาเลิกทํานาแล๎ว บางคนเลกิเลีย้งปลา ทํานา มานาน ที่ขายไป
แล๎วแตํยังมีช่ืออยูํ เพราะวําเกษตรในขณะนี้ไมํวําจะเป็นเกษตรอําเภอ ปศุสัตว์ ประมง ก็ดี
มาใหมํด๎วยกันทัง้หมดทํานก็เอาข๎อมลูเกํามา แตํของเกษตรอําเภอมีการให๎มาลงทะเบียน
กันใหมํ ไมํทราบวํากระบวนการเขาเป็นอยํางไร กเ็ข๎าใจวํารบีเพราะจะต๎องเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ซึ่งแนํนอนเกิดความผิดพลาดข้ึนแตํวําเป็นความผิดพลาดครัง้ใหญํ  
ดังนั้น เมื่อเป็นปญัหาอยํางนี้ท๎องถ่ินตํางๆ กเ็กิดความสบัสนเพราะวํานโยบายของรัฐบาล
เอง เดี๋ยวทํานกอ็อกมาให๎ขําววําจะจํายใหก๎ับคนกลุํมนั้น คนกลุํมนี้  โดยเฉพาะทํานโฆษก
กระทรวงการคลงั ผู๎อํานวยการสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั ที่บอกวําลําสุดจะใหร๎วมๆแล๎ว 
๘ กลุํม คิดรวมจํานวนคนประมาณ ๖๖ ล๎านคน ถ๎า ๖๖ ล๎านคน ผมวํา อบจ. เทศบาล 
อบต. ไมํต๎องชํวยแล๎วเพราะคลมุทั้งประเทศแล๎ว  ฉะนั้น หลายคนจึงมีเสียงบํนมาวําแล๎ว 
๕,๐๐๐ บาท ทําไมรัฐบาลไมํให๎ไปตามทะเบียนบ๎านไปเลย ไมํต๎องให๎ถึง ๕,๐๐๐ บาท แคํ 
๓,๐๐๐ บาทก็ยงัดกี็มเีสียงทักท๎วงมา  ท๎องถ่ินตํางๆ กป็ระสบปัญหาในเรื่องนีก้็ถูกทักท๎วง
ถูกท๎วงติงวําจะซ้ําซ๎อนหรือไมอํยํางนั้นอยํางนี้  ดังนั้น ในตอนที่เราออกประกาศมาของ 
อบต. ที่ออกไปเราได๎กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑเ์อาไว๎แล๎ววํา เป็นครัวเรือน สัญชาติไทย  
มีทะเบียนบ๎านในเขตของ อบต.ละหาร โดยใหส๎ิทธ์ิ ๑ ครัวเรอืน ตํอ ๑ สิทธ์ิ และหัวหน๎า
ครอบครัวต๎องไมํเป็นข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิตํางๆ ซึ่งเรากจ็ะรวมข๎าราชบํานาญ  
อยํางตอนนี้เห็นวําของเกษตรตัดแล๎ว คนที่เป็นข๎าราชการบํานาญแล๎วไปลงทะเบียนเห็นวํา
เขาตัดแล๎ว เพราะทํานมีเงินบํานาญเดือนละ ๓๐,๐๐๐ กวําบาท ป่วยคํารักษาพยาบาลเบิก
ได๎ถือวําได๎สิทธ์ิแล๎ว ได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐแล๎วเขาก็ตัด  มีของหมูํ ๓ เป็นพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ เงินเดือน ๓๐,๐๐๐ กวําบาท เขาบอกวํากระทบจากขาดรายได๎เงินลํวงเวลา 
ทําให๎เงินลํวงเวลาเขาหายไปเพราะผลของโควิดผลของการประกาศใช๎เคอร์ฟิว แบบนีผ้มก็
ตัดออก ในหลักเกณฑ์ตรงนี้ทกุแหงํก็จะกําหนดในลักษณะหลักเกณฑ์คล๎ายกันวําถ๎าเป็น
ข๎าราชการ หัวหน๎าครอบครัว แม๎แตํในสํวนขององค์การบรหิารสํวนจงัหวัดที่ออกประกาศ
มาครั้งแรก วันน้ีเขาจะประชุมกันใหมํ เขากบ็อกวําอยํางหัวหน๎าครอบครัวมิได๎ประกอบ
อาชีพรับราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ ลูกจ๎าง  ซึ่งตอนแรกบาง อบต. 
บางเทศบาลกําหนดไปด๎วยซ้ําวํามรีายได๎ตํ่ากวําปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พอมาดูเกณฑร์าย 
ได๎ข้ันตํ่าตามมาตรฐานสํารวจข๎อมลู จปฐ. ๓๘,๐๐๐ บาท ตอนแรกเรากจ็ะกําหนดอยําง
นั้นแล๎ว แตํถ๎าคิดอยํางเชํนคนที่เป็นพนักงานจ๎าง อบต.  คําจ๎าง ๙,๐๐๐ บาท คําครองชีพ
อีก ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท หักประกันสังคมไปสํวนหนึง่ เหลือวงเงินทีจ่ะ
ได๎รับประมาณ ๙,๕๐๐ บาท ปหีนึ่งเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทแลว๎ กับบางคนที่อาจจะมีสวน  
ไรํ นา ทําอยูํบ๎างแล๎ว เราจึงต๎องตัดประเด็นนีอ้อกไป เพราะวําเราได๎กําหนดไว๎ในประกาศ
ชัดแจ๎ง แตํถ๎าเป็นผูป๎ระกอบการ เชํน เคยขายของตามตลาดนัดแล๎วตลาดนัดถูกปิด มีร๎าน
ตัดผม ร๎านเสริมสวย แล๎วถูกปิดไปอันน้ีเราก็ยังให๎สทิธ์ิอยูํเพราะวําถือวําได๎รับผลกระทบ
จากพระราชกําหนดบริหารราชการในสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งตอนนี้เขาผํอนคลายไปแล๎วระยะ 
๑ ระยะ ๒ แล๎วคาดวําเดือนมิถุนายนน้ีจะเป็นระยะ ๓  แตํสิ่งทีท่างฝ่ายหมอเขากลัวคือ 
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คนไทยกาดตก กลัววําจะกลับมาระบาดรอบที่ ๒ อีก  ณ วันนี้ร๎านค๎าตํางๆ ได๎ให๎ทางกอง
สาธารณสุข รํวมกันทางสาธารณสุขอําเภอ ทาง รพสต. ในการต๎องไปแจ๎งร๎านวําต๎องมี
แอพพิเคช่ันต๎องเข๎าไปดาวน์โหลดกํอน หรอืทํานไปตามห๎างทํานไมํมีแอฟทํานก็ต๎องเซ็นช่ือ
เข๎า-ออก อันน้ีเป็นมาตรการควบคุม ซึ่ง ณ วันน้ีมีการผํอนคลายมาเยอะแล๎วคิดวําถ๎าอยําง 
เชํนตลาดนัดฝัง่ตรงข๎าม ไดใ๎ห๎ทางกองสาธารณสุขไปเตือน ๒ ครั้งแล๎ววํา ทุกร๎านทีจ่ําหนําย
จะต๎องใสํหน๎ากากอนามัย หรือเฟซชิลด์ ต๎องสวมถุงมือ ต๎องมีทางเข๎าทางเดียว ทางออก
ทางเดียว ต๎องมีอํางล๎างมือ สบูํใหล๎๎าง หรือแอลกอฮอลเ์จล เพราะถ๎าคุณไมํทําอยํางนี้คุณ
จะถูกปิด ซึง่ลําสุดไปตรวจแล๎ววําถือวําให๎ความรํวมมือกันดี เพราะมิเชํนน้ันตัวเขาเองจะ
เดือดร๎อนถ๎าถูกปิดข้ึนมา ซึ่งการปิดไมํใชํปิดทั้งตลาดจะเฉพาะราย  ดังนั้น ในการพิจารณา
เราจงึกําหนดหลักเกณฑ์ข้ึนมาตามประกาศหลกัเกณฑ์ แตํเมื่อ ณ วันน้ีมีการผํอนคลายโดย
หนังสือของกรมสํงเสริมท๎องถ่ินเองทีม่ีการผํอนคลายในเรื่องนี้วํา อันน้ีไมํซ้ําซ๎อน อันนี้ไมํ
ซ้ําซ๎อน ถือวําเป็นความชัดเจนหนึ่งแล๎วที่วําผู๎ที่ได๎รับความชํวยเหลือในฐานะเกษตรกร ผู๎ที่
ได๎จากประกันสังคม ผูท๎ี่ไปลงทะเบียนจากเว็บไซต์เราไมํทิง้กนั ถือวําไมํซ้ําซ๎อน ถือวําเป็น
การผอํนคลายแล๎ว ท๎องถ่ินตํางๆ กส็บายใจแล๎ววําถือวําไมํซ้ําซ๎อน ทีนี้เราก็ให๎สิทธ์ิทํานวํา
มายื่นอุทธรณ์ใหมํได๎ กับถ๎าวันน้ีความชัดเจนขององค์การบรหิารสํวนจังหวัดออกมาก็จะมี
อีกชํองทางหนึ่งที่จะให๎ความชํวยเหลือได๎ โดยเฉพาะกรณีของบ๎านเชํา ห๎องเชํา เพราะวํา
องค์การบรหิารสํวนจังหวัดเขาคลมุทั้งจังหวัด ถ๎าเขาจับประเด็นนี้ข้ึนมา ผมไมํทราบวําราย 
ละเอียดที่เขาไปขอยกเว๎นกับทํานผู๎วําราชการจงัหวัดขอยกเว๎นในเรื่องอะไร เขาอาจจะขอ
ยกเว๎นที่วําคนที่เข๎ามาอยูํในจังหวัดนนทบรุีมาประกอบอาชีพทํามากินในจงัหวัดนนทบุรี  
ให๎องค์การบริหารสํวนจงัหวัดสามารถให๎ความชํวยเหลือไดเ๎พราะเขาเป็นองค์กรใหญํที่คลุม
ทั้งจงัหวัดที่ดูแลทั้งจังหวัด  ผมคิดวําในสํวนของบ๎านเชํา ห๎องเชํา คงจะมีชํองทางที่จะไดร๎ับ
ความชํวยเหลือจากองค์การบริหารสํวนจังหวัด  ตอนนี้ อบต. เทศบาลตํางๆ ใช๎หลกัเกณฑ์
อยู ํ๒ อยําง  บาง อบต. ไปใช๎หลักเกณฑ์ทีก่รมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใช๎คือถุงละ 
๕๕๐ บาท  แตํบาง อบต.  บางเทศบาล ใช๎หลักเกณฑ์ของกรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ
คือไมํเกิน ๑,๐๐๐ บาท อยํางของละหารเราเลือกใช๎ ๑,๐๐๐ บาท เพราะทํานนายกฯ กับ
คณะกรรมการมองวําประสบปัญหาความเดือดร๎อนกันมานานแล๎ว บางครอบครัวก็เป็น
ครอบครัวทีม่ีหลายคน ซึ่งหลงัสุดกอํนหน๎านี้กระทรวงมหาดไทยโดยทํานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได๎มีหนงัสอืออกมาวํา ในสํวนของการพจิารณาถ๎าเห็นวําครอบครัวไหนมจีํานวน
ผู๎อยูํอาศัยในครอบครัวนั้นเกินกวํา ๔ คน  องค์กรปกครองทอ๎งถ่ินก็สามารถทีจ่ะพจิารณา
ให๎ความชํวยเหลือเพิ่มเติมได๎  แล๎วก็เกิดคําถามเชํน ๕๕๐ บาท สมมุติวําเขามีอยูกํันอยูํ ๘ 
คน เขาจะกินได๎สักกีม่ื้อ โดยสํวนใหญํแล๎วกจ็ะประสบปัญหาในการดํารงชีพกันเป็นสํวน
ใหญํ ยกเว๎นข๎าราชการ พนกังานรฐัวิสาหกิจ มเีงินเดอืนประจําอยํูแล๎ว มีสทิธิเบกิคํารักษา 
พยาบาลก็ได๎ ดังนั้น เขาจงึตัดในสํวนของข๎าราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกจิออก  ในสํวน
ของเกษตรกรก็มีประเด็นเหมือนกันวําให๎ความชํวยเหลือได๎ไมํซ้ําซ๎อน แตํวําให๎ดูที่ฐานะวํา 
มีสถานะอยํางไร ได๎รับความกระทบเดือดร๎อนอยํางไร เชํน บอกวําเลี้ยงปลาแล๎วปลาขาย
ไมํได๎ เลี้ยงกุง๎ก็ขายไมํได๎อีกเหมือนกันเพราะตลาดปิดหมด เดินทางข๎ามเขตจงัหวัดก็ไมํได๎
ถูกห๎าม  เรื่องนี้ต๎องคํานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมด๎วย ยกตัวอยํางสมมุติ 
ทําน อบต.หนุมํ บ๎านทํานอยูฝํั่งละหารกจ็รงิแตํทํานทํานาฝั่งลําโพ ทํานจะข๎ามไปทํานาฝั่ง
ลําโพปรากฏวํา นายก อบต.ลําโพ กํานันลําโพ บอกวําเข๎าไมไํด๎ไมํใชํคนลําโพห๎ามเข๎า กรณี
นี้เกิดข้ึนเยอะเลย ถูกผู๎วําฯ ถูกนายอําเภอห๎ามเดินทางเข๎าเขตจังหวัด เข๎าเขตอําเภอ คือ  
ไมํคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม คือวิถีชีวิตเขาต๎องไปทํามาหากิน อยํางที่ผม
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ปลัด อบต.ละหาร ยกตัวอยํางวําทํานา หรืออยํางที่ใต๎ก็มปีัญหาข้ึนมาที่อําเภอพะโต๏ะ จังหวัดชุมพร เขาอยํูฝั่ง
สุราษฎร์ธานี แตํเขามีสวนอยูํทีเ่ขตอําเภอพะโต๏ะ จังหวัดชุมพร เขาจะเข๎าไปทําสวนถูก
นายอําเภอห๎ามไมํให๎เข๎า อยํางนีเ้ขาเสียหายนะ  อยํางกรณีของทหารตามขําวที่ไปทะเลาะ
กับผู๎วําราชการจงัหวัดตรงั บอกจะกลับไปเยี่ยมแมํที่นอนป่วยติดเตียงอยูํบอกจะพาแมํไป
หาหมอ คือมาตรการหนึง่แตํต๎องคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมด๎วย อยํางเขาจะ
ไปทําสวนเขาจะเอาเช้ือโรคไปแพรํให๎ใครต๎องดูด๎วย ผมเห็นด๎วยในเรื่องของเคอร์ฟิว แตํ
เวลากลางวันเขาจะไปทํามาหากิน ไปไหนควรจะปลํอยให๎เขาไปถ๎าตราบใดที่เขาไมํได๎ทํามา
หากินในสิง่ผิดกฎหมาย แตํคิดวําคงจะดีข้ึนแล๎วมาตรการผํอนคลายตํางๆ  และวันพรุงํนี้
เรื่องคงจะเข๎าสูทํี่ประชุมคณะรัฐมนตรีวําจะขยายเวลาของพระราชกําหนดบริหารราชการ
ฉุกเฉินออกไปอีกหรือไมํ เพราะที่ประชุมของ ศบค. (ศูนย์บรหิารสถานการณ์แพรํระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนํา ๒๐๑๙) ที่ประชุมของสภาความมั่นคงแหํงชาติ มีมติให๎ขยาย
เวลาออกไปอีกเดือนมิถุนายนอีก ๑ เดือน แตํพรุงํนี้จะเข๎าทีป่ระชุมคณะ รัฐมนตรซีึ่งคงเป็น
ที่คาดเดาได๎วําขยาย เพราะวํา ฯพณฯ ทํานนายกรัฐมนตรีทาํนนั่งเป็นประธาน สมช. (สภา
ความมั่นคงแหํงชาติ) ทํานน่ังเป็นประธาน ศบค. นั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
แล๎วทํานก็ควบตําแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมอยูดํ๎วยอยูํแล๎ว  ควบตําแหนํง
ผู๎อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.) อยูดํ๎วยอยูํ
แล๎ว ผมเช่ือวําขยายแนํนอนอีก ๑ เดือน ซึ่งจะสอดคล๎องกบัโรงเรียน สถานศึกษา ที่จะเปิด
วันที่ ๑ กรกฎาคม  ในสํวนของการทีจ่ะมาเพิ่มเตมิอะไรซึ่งความชัดเจนขององค์การบรหิาร
สํวนจังหวัด ในบํายวันน้ีเรานําจะทราบได๎แล๎ววําความชัดเจน เขาอยํางไรบ๎าง เทําที่ทราบ
คือสั่งซือ้สงํไปทุก อบต. ทุกเทศบาลแล๎ว เขาคงจะกําหนดให๎ชัดเจนวําอยํางไร แตํอยํางไรก็
แล๎ววําคนที่จะได๎รับความชํวยเหลือถุงยงัชีพจากองค์การบรหิารสํวนจังหวัดก็ต๎องผํานที่
ประชุมของคณะกรรมการของแตลํะ อบต.  เทศบาล เชํน เดียวกันจึงจะสงํไปใหท๎าง
องค์การบรหิารสํวนจังหวัด 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมูํ ๙ 

ตกลงของเราคือไมํเพิม่ ไมํสํารวจเพิม่ และถ๎ามสีํารวจมาคือสํงใหอ๎งค์การบริหารสํวนจงัหวัด
ใชํหรือไม ํ

ปลัด อบต.ละหาร ถ๎าหากอยํางไรแล๎วคงจะตอ๎งมกีารประชุมคณะกรรมการชํวยเหลือประชาชนของ อบต. อีก
ครั้งหนึง่ แตํจะใหส๎ิทธ์ิในสํวนของผู๎ที่ยื่นอุทธรณ์ เมือ่เราประกาศรายช่ือออกมาทํานมสีิทธ์ิ
แล๎วหายไป และในสํวนของการที่จะรบัให๎ยื่นคําขอเพิม่ เพื่อที่จะไดป๎ระกาศในการพิจารณา
เพื่อทีจ่ะสํงใหอ๎งค์การบริหารสํวนจงัหวัด เพราะวําเขาจะตอ๎งยื่นคําขอลงทะเบียนเชํนเดียว 
กันที่จะให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด คือยังรับได๎อยํู แตํอยํางไรก็แล๎วแตํคือเราคงจะรบัให๎
ยื่นคําขอมา เพื่อที่สํวนหนึ่งเราจะได๎สํงให๎กบัองค์การบริหารสํวนจังหวัดได๎ตามจํานวน ซึ่ง  
ไมํแนํใจวํา ณ วันน้ีเขาจะให๎โควต๎า อบต.ละหาร กี่ชุด คือเราจะยังคงรับยื่นอยูํ ๑. จากผูท๎ี่ 
ยื่นอุทธรณ์ที่ยื่นมาแล๎วและไมํมทีี่เราประกาศรายช่ือออกไปในวันน้ีและเขาไมํได๎รับความ 
ชํวยเหลือ โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการทีป่ระชุมกันมาแลว๎  ๒. คืออยํางเชํนกรณีของ  
บ๎านเชํา ห๎องเชํา ที่เราจะรบัมาเพื่อมาดําเนินการที่จะสงํใหอ๎งค์การบรหิารสํวนจังหวัด 
เพราะคิดวําในสํวนขององค์การบรหิารสํวนจงัหวัดเขาจะสามารถคลุมได๎ทัง้จงัหวัดโดยไมํมี
ประเด็นปญัหาในสํวนของวํามีทะเบียนบ๎านอยูํในพื้นที่  เรายังรับอยูํทั้งผู๎ที่ยื่นอุทธรณ์และ  
ในสํวนของผูท๎ี่ครั้งที่แล๎วยังไมํได๎ย่ืนมาอาจจะเพราะไมรํู๎หรืออะไรก็แล๎วแตํแล๎ว ซึ่งจะให๎การ
ชํวยเหลือโดยทาง อบต.ละหารเอง หรือจะสํงให๎ อบจ. แล๎วคํอยมาวํากันอีกทหีนึ่ง โดยอยูํที่
คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลอืประชาชนของท๎องถ่ิน ซึง่เราจะมีตัวแทนจากอําเภอ 
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ตัวแทนจากผู๎แทนประชาคม ๓ คน (นายเกษม การงค์ นายสมบรูณ์ โต๏ะเถ่ือน นายสมศักดิ์ 
ลอมาเละ) ในการทีจ่ะต๎องมาประชุมใหมํอีกครั้งหนึ่ง ถ๎ามีการประกาศขยายกําหนดเวลา
พระราชกําหนดบริหารราชการสภาวะฉุกเฉินออกไปเรายังมเีหตผุลทีจ่ะให๎ความชํวยเหลอื  
ในรอบที่ ๒ ได๎อีก 

ประธานฯ  มีสมาชิกทํานอื่นจะสอบถามอีกหรอืไม ํ
   - ไมํมี –  ขอมติที่ประชุม ทํานใดขออนมุัติใช๎จํายเงินสะสมเพื่อดําเนินการชํวยเหลอื 
   ประชาชนผู๎ได๎รบัความเดือดร๎อนจากการแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนํา ๒๐๑๙ 
   (COVID-๑๙) ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอให๎ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ทําน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 
   จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในวงเงิน  
   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เรื่องแรก ขอเรียนทํานชํวยประชาสมัพันธ์ทําความเข๎าใจกับพี่นอ๎งประชาชนด๎วยเรื่อง
ของการลงทะเบียนเพือ่รบัเบี้ยยังชีพ โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผูส๎ูงอายุ เบี้ยยังชีพผู๎พิการ ปัญหา
ที่เกิดคือสมมุติ นายอสิมาแอล ลงทะเบียนขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู๎สงูอายุอยูหํมูํที่ ๓ แล๎วทําน
ย๎ายไปอยูํตําบลคลองพระยาบันลอื อําเภอลาดบัวหลวง อยธุยา ทํานจะต๎องไปแจง๎ขอลง 
ทะเบียนที่ อบต.คลองพระยาบันลือ เพราะวําทาง อบต.ละหารกจ็ะตัดช่ือทํานออกเลยวํา
ทํานย๎ายออกจากทะเบียนบ๎านทางละหารไปเมื่อไหรํ มเิชํนน้ันก็จะเกิดปญัหาวําเงินเบี้ยยัง
ชีพหายไปไหน พอไมํได๎รบัก็จะมาโวยวายที่นี่ เขาต๎องไปแจ๎งลงทะเบียนที่โน๎นใหมํ เชํนเดียว 
กันคนที่อยูํที่อื่นแล๎วย๎ายมาอยูํทีล่ะหาร เขาจะตอ๎งมาแจ๎งลงทะเบียนที่ละหารไมํวําจะเป็น
เบี้ยยังชีพผู๎สงูอายุ เบี้ยผู๎พกิาร รวมทั้งขณะนี้เงินชํวยเหลือเด็กเกิดใหมํ ตอนนี้มีสทิธ์ิมาขอ
ลงทะเบียนได๎ถึงแม๎วําจะเกิดเมือ่ ๓ เดือนที่แล๎ว และยงัไมํได๎มาลงทะเบียนเพราะเหตุโควิด
ตอนนี้มาลงทะเบียนได๎อยํู และจะได๎รบัย๎อนหลังกลบัไปตั้งแตํเดือนที่เดก็เกิด เดือนละ ๖๐๐ 
บาท เรียนทํานชํวยประชาสมัพันธ์เพือ่การรับรู๎ทําความเข๎าใจกับพี่นอ๎งประชาชนในเรือ่ง 
ของเบี้ยยังชีพ   
       ในสํวนของการจัดซือ้จัดจ๎างในสํวนของตรงนี้ ขณะนี้เราได๎ดําเนินการไปแล๎วในเรือ่ง
ของโควิดตํางๆ ขณะนี้สิ่งที่ตอ๎งเตรียมคือ ถ๎าสถานศึกษาเปิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งเรายังมี
น้ํายาฆําเช้ือที่เหลือไว๎ที่จะไปฉีดพํนทีส่ถานศึกษา ในสํวนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กยังคิดกันอยูํ
วันกํอนกับบรรดาครูๆ วําจะทําอยํางไรเพราะเรามีพื้นทีจ่ํากดั แล๎วเด็กนั้นคุมยาก โดยเฉพาะ
เวลาเด็กนอน ถ๎าเด็กโตระดบัช้ันประถม ระดบัมัธยม เขาดูแลตัวเองได๎ ก็ยังเป็นหํวงอยูํ
สําหรับศูนย์เดก็เล็กและเด็กอนบุาลในสํวนของประเด็นตรงนี้  ซึ่งในเรื่องของน้ํายาฆําเช้ือที่
เราเหลืออยูํ ตอนนี้ยังมอียูํเพือ่สํารองไว๎เพือ่ไว๎ฉีดพํนตามโรงเรียนตํางๆ ในพื้นที่ ทั้งหมด ๗ 
โรงเรียนทีม่ีอยูํ คือโรงเรียนในสงักัด สพฐ สังกัด อบจ. ๖ โรงเรียน  ของเอกชน ๒ โรงเรียน 
เชํน ที่อัรบิตี้ และที่สเุหรําเขียว และศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ๗ ศูนย์ ของ อบต. 
       อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะลืมไปเพราะมัวแตํหํวงเรื่องโควิด คือเรื่องไข๎เลือดออก อยําลมืวํา
คือโรคประจําถ่ินของ อบต.ละหาร ซึ่งผมได๎ให๎ทางกองสาธารณสุขไปในการที่จะดําเนินการ
ในเรื่องของทีจ่ะเข๎าไปฉีดพํนหมอกควัน หรือวําในสํวนของทรายอะเบทตํางๆ เพราะวําฝน  
ก็เริม่ตกบ๎างแล๎ว เพราะเขาบอกวําไขํยุงลายอยูํได๎เป็น ๑ ปี เมื่อไหรํทีม่ันโดนนํ้ามันจะแตก 



๒๐ 

 

ปลัด อบต.ละหาร ตัวเป็นตัวอํอนออกมาทันที เขาถึงบอกวําต๎องขัดไขํยุงลายทีม่ันติดอยูํตามขารองตู๎นํ้า ตาม
อะไรตํางๆ  เรื่องนีเ้ป็นเรื่องสําคัญเพราะวําพื้นทีล่ะหารเราเคยข้ึนอันดับแชมป์โรคไข๎เลือด 
ออก เชํนน้ันต๎องระวังไมํอยากได๎แชมปเ์รือ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่นาํเป็นหํวง   
        อีกเรื่องหนึง่คือโรคที่มาในตอนน้ีคือ โรคท๎องรํวง และไข๎หวัดใหญํ ไปฉีดวัคซีนที่     
โรงพยาบาลบางบัวทองกม็ีหรือตามคลินิก แตํถ๎าเป็นผู๎สงูอายุ ผู๎ป่วยเรือ้รงั เขาฉีดให๎ฟรี     
กับเด็กที่อายุไมํเกิน ๕ ขวบ จริงแล๎วไข๎หวัดใหญํก็เป็นเช้ือไวรัสเหมอืนกัน ถ๎าไปฉีดวัคซีน   
ป้องกันไข๎หวัดใหญํจะไปชํวยเสริมภูมิต๎านทานของโควิดนีไ้ด๎ด๎วย ฝากทํานชํวยประชา 
สัมพันธ์ใหก๎ับพี่น๎องประชาชน 

นายก อบต.ละหาร นําเสนอวําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดอีก ๑ เดือน เปิดวันที่ ๑ สงิหาคมเลย เพราะบางทีการ 
   ระมัดระวังจะลําบาก หรอืทํานอื่นมีความเห็นอยํางไร เด็กเลก็ปัญหาผูป๎กครอง แตํนมเรา
   มีให๎ วันน้ีกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถ่ินขอความคิดเห็นและสั่งมาวําใครที่ต๎องการ
   อาหารกลางวันของเด็ก ใหเ๎ราแจ๎งกบัทางศูนย์มารับอาหารชํวงเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.      
   ซึ่งได๎ประชุมครูกันไปเมือ่วันศุกร์ก็ไมมํีคนไหนรบั เพราะเวลามาไมํทัน เขาเปิดโอกาสให ๎
   ทําอาหารและมารับไปใหล๎ูกเรา ขอแจ๎งให๎ทราบวําให๎ปิดอีก ๑ เดือน เพื่อความปลอดภัย
   ทํานจะได๎ช้ีแจงกบัผู๎ปกครองถูก เพราะเป็นหํวงลกูหลานเรา 

ประธานฯ  สมาชิกทํานใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นหรอืไม ํ
   - ไมํมี –  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 
 
     ลงช่ือ นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์ ผู๎จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ์)    
              เลขานุการสภาองค์การบรหิารสํวนตําบลละหาร 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได๎ตรวจรายงานแล๎วจึงลงลายช่ือ 
 

     ลงช่ือ - ไมํมาประชุม -  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร  
 
     ลงช่ือ  นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร  
 
     ลงช่ือ นางสาวปิยวรณณ ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร  



๒๑ 

 

5สภาองค์การบรหิารสํวนตําบลละหาร มีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมยั สามัญ                     
ประจําปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1/256๓  วันที่  ๕   สิงหาคม  ๒๕๖๓         
 
 
     ลงช่ือ   นายทองสุข  แสงจันทร ์ ผู๎ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารสํวนตําบลละหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


