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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  
ครั้งท่ี 1 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  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 หมู่ที่ 1 
4 นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
5 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 2 
6 นายทัศไนย     แจ้งโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
7 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
8 นายประจบ     แสงจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 5 
9 นายสมศักดิ์     อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 

10 นายฮาบีบลุเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๑๑ นายปรีชา       วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๒ นายมูฮําหมัด    เช้ือผู้ด ี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๓ นายสมเกียรติ   เจรญิสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๔ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๕ นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๖ นายประเสริฐ    ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๗ นายบุญมี        ช่ืนสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 4 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
2 นางสาววรรณภา   วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางอรอนงค์  สมสวย รองปลัด อบต.ละหาร 
4 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร ์ ผู้อํานวยการกองคลงั 
6 นายเกรียงไกร    เหลือนอ้ย ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗ นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธ์ุ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๘ นางจุรี    คําเกลี้ยง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
   

 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๙ นายธรรมรัตน์  ทนคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

10 นายณฐภัทร   เขียวมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
๑๑ นางรพีพรรณ   ฉะอ้อนศร ี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสรฐิชัย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  น. 

เลขานุการฯ  สมาชิกทุกท่านเนื่องจากวันน้ีเราเชิญประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓  
   ซึ่งกําหนดเวลา ๑๐.๐๐ น. ขณะนี้เลยเวลาแล้วเมื่อนบัท่านสมาชิกที่นัง่อยู่ในขณะนี้       
   ๑๐ ท่านแล้วถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุม  
   ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ     

ประธานฯ  สําหรับวันน้ีสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลละหารได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.
   ๒๕๖๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๑ วันน้ีตรงวันกับพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้ไดเ้วลา 
   ประชุมแล้วขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
   ละหาร สมัยสามญั ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้จํานวนสี่สมัย  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 
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติพระราชบญัญัตสิภา
   ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
   ๒๕๕๒  และตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓
   สมัยทีส่าม  ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
         (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
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ประธานฯ  ๑.๒ เรื่องมอบหมายหน้าท่ีผู้เสนอญัตติ   
    ด้วย นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลละหาร ได้มอบ  
   หมายให้นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลละหาร เป็นผู้เสนอร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๓  และร่างแผนพัฒนา 
   ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ต่อที่ประชุมสภาองค์การ 
   บรหิารส่วนตําบลละหาร ในการประชุมสมัยสามญั ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยที่สาม  
   ตามข้อ ๕๖ วรรคสอง แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   1.๓  เรื่องแนะน าตัวข้าราชการท่ีโอน (ย้าย) มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่   
    ๑) นางอรอนงค์  สมสวย  ตําแหน่ง รองปลัด อบต.ละหาร โอน (ย้าย) มาจาก 
   อบต. เชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    ๒) นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธ์ุ  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
   สิ่งแวดล้อม โอน (ย้าย) มาจาก อบต.บ้านหว้า อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่  
   วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    ๓) นายธรรมรัตน์  ทนคง  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
   กองสวัสดิการสังคม  โอน (ย้าย) มาจาก อบต.น้ําขาว อําเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 
   ตั้งแต่วัน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    ๔) นายณฐภัทร เขียวมา  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี  
   กองสวัสดิการสังคม  โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลเมอืงบางแม่นาง  อําเภอบางใหญ่  
   จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง   
   ครั้งท่ี ๑/256๓ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครัง้ที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี  
   พ.ศ. 256๓ สมัยทีส่อง ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๓  มี ๒๐ หน้า 
    หน้าแรก รายช่ือผู้มาประชุม ผู้ไมม่าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ประกาศเรียก
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามญั ประจําปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ 
     หน้าที่ 3 การแนะนําข้าราชการที่บรรจุใหม่ และโอน(ย้าย) มาจํานวน ๒ ท่าน 
   และระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
    หน้าที่ ๔ เรื่องเพือ่ทราบ ซึ่งท่านนายก อบต.ละหารได้เรียนนําเสนอที่ประชุม
   ให้ทราบถึงสถานการณ์ในเรื่องของการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
   และแนวทางในการที่จะพิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน รายละเอียดใน
   หน้าที่ ๔ , ๕ ซึ่งเสนอในเรื่องของการพิจารณาแจกถุงยงัชีพ ซึ่งเราได้ดําเนินไปแล้ว 
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ของ ๓ หน่วยงาน คือ ของสํานักงานปลัด ขออนุมัติโอน
   เงินงบประมาณรายจ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑส์ํานักงาน จํานวน ๘ รายการ ของกองสง่เสรมิ



๔ 
 

   การเกษตร ขอจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๑ รายการ และของกองการศึกษา 
   จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ๑ รายการ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๖ ๗ ๘ ๙ ซึ่งที่ประชุมได้มมีติ
   อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของสํานักงานปลัด จํานวน ๙๐๖,๔๐๐ 
   บาท ของกองการศึกษา จํานวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท และของกองสง่เสรมิการเกษตร 
   จํานวน ๓๖,๔๐๐ บาท  
    หน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๕  เป็นเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพือ่ดําเนิน 
   การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
   โคโรน่า ๒๐๑๙ รายละเอียดอยู่ในหน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔   
    หน้าที่ ๑๕ ท่านนายกฯ ได้นําเสนอในเรื่องถุงยังชีพในรายละเอียดว่าจะ
   ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ํามันหอย ซอสภูเขาทอง ผักกาดดอง น้ําปลา 
   น้ําตาลทราย น้ํามันพืช ในกรอบวงเงินถุงละไม่เกิน ๑๐๐๐ บาท รายละเอียดอยู่ในหน้า 
   ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ซึ่งที่ประชุมได้มีมตอินุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพือ่ช่วยเหลือ
   ประชาชนที่ได้รบัความเดือดรอ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
   เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถงุยังชีพ ในวงเงินจํานวน ๕ ล้านบาท 
    หน้าที่ ๑๙ ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่งอื่นๆ เป็นเรื่องที่แจง้ใหท้ีป่ระชุมในเรื่องของ
   การช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อรับเงนิเบี้ยยังชีพของผูสู้งอายุ      
   ผู้พิการ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๙ ๒๐ รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๒๐ หน้า         
   มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเตมิหรือไม ่

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจําปี 
   พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง เมือ่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๓ (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ        
   (ยกมือ ๑๒ ท่าน)   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ สมยัท่ีสาม  เมื่อวันท่ี         
   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ประธานฯ  ๓.๑ รายรับจริง-รายจ่ายจริง  
   ๓.๒ เงินสะสม 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการรายงานฐานะการคลังในเรื่องของรายรบัจริงและรายจ่ายจริง ซึ่งตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสว่นของ อบต.ละหาร ได้ต้ัง
ข้อบัญญัตงิบประมาณไว้ ประมาณการรายรบัไว้ในยอดรวมทั้งสิ้น ๒๓๒,๐๗๖,๒๐๐ บาท 
ซึ่งผลการดําเนินการในการจัดเก็บภาษี รายได้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓  มีรายรบัจริงที่ได้รับเข้ามาแล้วจํานวน ๑๓๘,๖๗๔,๒๗๖.๙๐ บาท  
โดยเป็นรายได้ในหมวดภาษีอากร ๙,๐๑๐,๐๕๐.๔๐ บาท  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั    
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ๔,๒๖๓,๒๕๒ บาท รายได้จากทรัพย์สิน ๔,๔๘๗,๒๗๓.๗๘ 
บาท  รายได้เบ็ดเตล็ด  ๒๒๖,๐๘๔.๗๐ บาท  ภาษีจัดสรร ๗๘,๙๖๑,๑๑๒.๐๒ บาท           
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 



๕ 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 

จํานวน ๔๑,๗๒๖,๕๐๔ บาท  นอกจากนั้นแล้วยังได้รบัมาเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
จํานวน ๒๖๒,๓๑๑ บาท คือตอนทีใ่หม้าทําหน้ากากอนามัย ซึ่งทําได้ ๑๗,๐๐๐ กว่าช้ิน 
ไม่พอแจกให้ชาวบ้าน ซึ่งเป็นเงนิก้อนเดียวทีร่ัฐบาลใหก้ับท้องถ่ิน 
         ในส่วนของประมาณการรายจ่าย ไดต้ั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบ 
ประมาณ ๒๓๑,๗๔๑,๑๐๒ บาท  รายจ่ายจริงถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จํานวน 
๘๓,๘๙๗,๙๗๔.๐๘ บาท รวมทัง้ที่จ่ายจรงิจากเงินอุดหนุนทีไ่ด้มา ที่ได้รับทําหน้ากาก
อนามัย ๒๖๒,๓๑๑ บาท  จึงทําให้มรีายรบัจริงสูงกว่ารายจา่ยจริงอยู่จํานวน 
๕๔,๗๗๖,๓๐๒.๘๒ บาท 
          ในส่วนของรายจ่ายจริงทีจ่่ายไป  ประกอบด้วยรายจ่ายงบกลาง  ๒๑,๕๙๐,๗๖๔ 
บาท  ในส่วนของเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๐๓๑,๕๐๐ บาท  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
๓๓,๒๘๒,๐๑๕ บาท ค่าตอบแทน ๑,๐๖๕,๙๐๑.๕๐ บาท ค่าใช้สอย ๑๐,๕๑๔,๗๑๑.๔๓ 
บาท  ค่าวัสดุ ๘,๒๖๓,๗๖๕.๑๘ บาท ค่าสาธารณูปโภค ๘๙๔,๕๔๗.๐๒ บาท ค่าครุภัณฑ์ 
๑,๕๓๒,๗๖๙ บาท ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ๓๓๔,๐๐๐ บาท  รายจ่ายอื่น ๒๕,๐๐๐ บาท  
และเงินอุดหนุน ๔,๓๖๓,๐๐๐.๙๕ บาท จ่ายเป็นเงินอุดหนนุให้หน่วยงานต่างๆ เช่น  
ไฟฟ้า ประปา อุดหนุนให้กบัโรงเรียน สถานศึกษา  
         ในส่วนของเงินสะสม ได้มีการใช้จ่ายเงินสะสมไป รวมยอดที่ใช้จ่ายไป 
๑๗,๑๓๙,๑๐๐ บาท จะเป็นในส่วนของเป็นค่าที่ดินและสิง่กอ่สร้าง คือส่วนที่โครงการที่
ขอใช้จ่ายเงินสะสมทีส่ภาได้อนุมัติไป ๑๒,๙๙๔,๒๐๐ บาท และเป็นรายจ่ายที่ใช้จ่ายไป  
ในกรณีในเรือ่งของโควิด จัดซื้อถุงยังชีพและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย เฉพาะในส่วนของถุง
ยังชีพ ๓ ล้านกว่าบาท และทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ซื้อแอลกอฮอลเ์จล น้ํายาฆ่าเช้ือ
ที่ฉีดพ่นกัน  ในส่วนของเงินสะสมเรามียอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  จํานวน ๑๙๘,๙๐๙,๙๔๑.๐๑ บาท  เมื่อหักค่าใช้จ่ายตัวอื่น ๆ 
ลูกหนี้ต่างๆ ที่มอียู่ รวมทั้งหนี้เงินสะสมซึ่งยมืมาจ่ายในส่วนของเงินเดือนครูต่างๆ ของครู
ศูนย์เด็กด้วย จะเหลือยอดเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใช้จ่ายได้ ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท 
และพิสจูน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังจงัหวัด  ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไป เป็นเงินที่ค้างจา่ยบัญชีทุนสํารองเงินสะสม    
ก็จะเป็นยอดตรงกันคือ ๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท ซึ่งเงินสะสมในระหว่างปีจาก 
๑๙๖,๔๐๘,๔๘๔.๑๕ บาท  สภาได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมและได้ดําเนินการเบกิจ่าย
ไปแล้วตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๑๗,๑๓๙,๑๐๐ บาท 
เงินสะสมทีส่ภาอนุมัติไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายซึง่อยู่ในระหว่างดําเนินการทําสัญญาก่อ
หนี้ผูกพัน หรอืในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีก ๕๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท และต้องสํารองจ่าย
ไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน เบกิจ่ายเงินฯ  สํารองจ่ายเป็นงบ
บุคลากร ๖ เดือน สํารองจ่ายสําหรับเบี้ยยังชีพ ๓ เดือน สํารองจ่ายกรณีสาธารณภัยอีก 
๑๐%  รวม ๑๑๑,๙๔๔,๗๖๗.๗๓ บาท  ดังนั้น จึงเหลือเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใช้ได้   
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จํานวน ๘๔,๖๕๑,๐๐๙.๕๕ บาท   
          ในส่วนของเงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเงินทุน
สํารองเงินสะสม ๙๓,๙๑๙,๔๒๔.๕๕ บาท หักทุนสํารองเงินสะสมที่ได้อนุมัติไปแล้วอยู่
ระหว่างดําเนินการ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท จงึเหลอืเงินทุนสํารองเงินสะสมทีส่ามารถนํามา  
ใช้ได้ ๙๒,๕๑๙,๔๒๔.๕๕ บาท  เป็นรายงานที่ขออนุญาตนําเรียนเสนอในรายละเอียด   
ในส่วนของเอกสารได้แจกจ่ายให้กบัทุกท่านแล้ว  นําเรียนให้ทราบ 
 



๖ 
 

          ในส่วนของโครงการที่ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการ
ทั้งที่ทําสัญญาก่อหนี้ผกูพันไปแล้วและดําเนินการอยู่ มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ ริมคลองลํารี หมู่ ๙ จากหน้าสสุานจีน-ถนนกาญจนาภิเษก   โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พรอ้มวางท่อระบายน้ํา ซอยจิตรัตนา  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์  
ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่ ๕  โครงการก่อสร้างสถานีสบูน้ําโครงหลังคาเหล็ก 
ติดตั้งเครื่องสบูน้ํา ประตรูะบายน้ํา ถนนเกาะลอย หมู่ ๓  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนเกาะดอน หมู่ ๑ หมู่ ๔ ซึง่อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ขณะนี้  นําเรียนที่ประชุมเพื่อ
โปรดทราบ 

ประธานฯ  ตามที่ปลัด อบต.ละหาร ได้รายงานรายรับ รายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม  มีสมาชิก 
   ท่านใดสงสัยหรือจะซักถามหรือไม่   

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ  ๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
         - เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ 
         - เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 

นายสุชาติ  เชยเอม 
รองนายก อบต.ละหาร 

ตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลละหาร ไดม้อบหมายให้ผมปฏิบัตหิน้าที่แทน   
ในเรื่องการนําเสนอร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒    
และร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ ๑  เพื่อจะได้
นําไปใช้และทําข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป   
รายละเอียดของแผนพฒันาฯ  มอบให้ ปลัด อบต.ละหาร  

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ในมาตรา ๔๖ (๑) ได้บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีอํานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารกจิการขององค์การบรหิารส่วนตําบล และตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม 
เติม และการใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้กําหนดใน 
          ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นอํานาจของผู้บรหิารทอ้งถ่ิน เมื่อผู้ 
บรหิารทอ้งถ่ินได้เห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ินที่แก้ไขแล้วใหป้ิดประกาศใหป้ระชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบ พร้อมทัง้แจ้งให้สภา
ท้องถ่ิน อําเภอ และจังหวัดทราบ  
          ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถ่ินใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 
 



๗ 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ๑. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผน 
พัฒนาท้องถ่ินที่เพิม่เตมิเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
                    ๒. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถ่ินแล้ว
ให้ส่งให้สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย เมื่อสภาองค์กาบรหิารสว่นตําบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วใหผู้้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทัง้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 
          ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลได้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพิ่มเตมิ ให้สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ 
แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย   
          ข้อ ๒๒/๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินทีเ่กี่ยวข้องกบัโครง 
การพระราชดําริ งาพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรฐั นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
ว่าเป็นอํานาจของผูบ้รหิารท้องถ่ิน ในการที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนเมื่อดําเนิน 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิแล้ว ให้สง่ใหส้ภาองค์การบริหารส่วนตําบลทราบและปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
          ข้อ ๒๔ กําหนดให้ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินที่อนุมัติแล้ว
และนําไปปฏิบัต ิ
          ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ และการจ่ายเงินสะสม ในช่วง
ของแผนพฒันานั้น ในส่วนของร่างเอกสารได้แจกใหท้่านไปแล้ว มี ๒ ฉบับ  ฉบับปกสีฟ้า
จะเป็นฉบบัเพิม่เติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ ๒  และ  
ฉบับปกสีชมพจูะเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาฯ ครั้งที่ ๑ 

          ในฉบับเพิ่มเติมเล่มปกสีฟ้า ขอเพิ่มเตมิแผน เนือ่งจากว่าบางโครงการการเพิ่ม 
เติมแผนหมายความว่าโครงการนั้นไม่ได้มีอยู่ในแผนเดิม ในแผนพัฒนา ๕ ปเีดมิ (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพิม่เตมิเข้ามาใหม่ ซึ่งในกระบวนการของการเพิ่มเติมแผนนั้น หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนนั้น ตามระเบียบนั้นจะต้องมีการประชุมประชาคม แต่เนื่องด้วยว่า
สถานการณ์ในส่วนของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙  กระทรวง 
มหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยไดใ้ช้อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีหนังสือสั่งการยกเว้นระเบียบไม่ต้องมกีารประชุม
ประชาคม  โดยในร่างแผนที่ขอเพิ่มเตมิโครงการเข้ามาประกอบด้วยของแผนงาน 
ดังต่อไปนี ้
          ๑. แผนงานเคหะและชุมชน ขอเพิม่เติมโครงการเข้ามาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
จํานวน ๑๒ โครงการ ยอดวงเงินงบประมาณ ๓๔,๕๘๗,๕๐๐ บาท 
          ๒. แผนงานสาธารณสุข ขอเพิ่มเติมโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน    
๒ โครงการ  ในยอดวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จํานวน ๒ 
โครงการ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวนที่ขอเพิ่มเติมเข้ามา     
๔ โครงการ ในยอดวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
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          รวมทั้งสิ้นใน ๒ แผนงาน ที่ขอเพิ่มเตมิเข้ามาในปงีบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน 
๑๔ โครงการ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๓๔,๘๓๗,๕๐๐ บาท และในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จํานวน ๒ โครงการ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น ๑๖ 
โครงการ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๓๕,๒๘๗,๕๐๐ บาท  ในรายละเอียดประกอบด้วย
โครงการที่ขอเพิ่มเติมเข้ามา ดังนี ้
          ๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลํารี จากถนน
รถไฟ-บ้านโต๊ะไล หมู่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร 
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร พื้นผิวจราจรรวมไม่นอ้ยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร 
เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออํานวย
ความสะดวกของประชาชน  ซึ่งเดิมส่วนใหญม่ีบ้านเรือนอยูอ่าศัยในแนวริมคลอง เดมิใน
แนวริมคลองเป็นคันดิน ลกูรงั หินคลุก  ปรับปรุงสภาพยกขึน้ให้เป็นถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต เพือ่ลดปัญหาเรื่องของฝุ่น เพราะว่าบ้านเรอืนประชาชนส่วนใหญ่คืออยู่
ในแนวริมคลอง และเพื่อให้มเีส้นทางทีจ่ะเข้า-ออก ที่จะเช่ือมต่อมาออกมาถนนกาญจนา
ภิเษกได ้
          ๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน 
(สะพานเจริญรัฐ - ถนนรถไฟ) หมู่ ๕  ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นทีผ่ิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๒๕ ตารางเมตร  เพิ่มเติมเข้ามาใน
ปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางเส้นทางสญัจรของประชาชนในแนวริมคลองทีจ่ะไปเช่ือมออกถนนกาญจนาภิเษก 
และทีจ่ะเดินทางเพื่อทีจ่ะมาเช่ือมต่อทีจ่ะมาออกทาง อบต. ที่ว่าการอําเภอ 
          ๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน 
(หน้าหมู่บ้านพิชามญช์ุ) หมู่ ๕  ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๔๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๐๗ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๕ ตารางเมตร เพิ่มเติมเข้ามาในปี ๒๕๖๔   
ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
         ๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ๊ หมู่ ๗  ผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลาง ๐,๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล.  เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงิน
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๕. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากร้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
หมู่ ๖ (ต่อจากเดิม) ความยาว ๑๔๕ เมตร สันเข่ือนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร 
เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๖. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่
สมชาย จันทร์วงษ์ (ต่อจากเดิม) ความยาว ๑๔๕ เมตร สันเข่ือนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา 
๐.๕๐ เมตร เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
          ๗. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา ถนนรถไฟ หมู่ ๑ เป็นการกอ่สร้างสถานีสบูน้ํา
โครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร พรอ้มตดิต้ังเครื่องสบูน้ํา ประตู
ระบายน้ํา เพิม่เติมเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๘. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา คลองขุนนคร หมู่ ๒  ก่อสร้างสถานีสบูน้ํา   
โครงหลังคาเหล็ก กว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ประตูระบายน้ํา 
เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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          ๙. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา หมู่ ๔ บริเวณลํารางร้านนมแพะ เป็นก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําโครงหลงัคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร พร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
ประตรูะบายน้ํา เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๑๐. โครงการติดตั้งกระจกมองโค้งบรเิวณทางแยก หมู่ ๑-๙  เป็นการติดตั้ง
กระจกมองโค้ง แบบโพลีคาร์บอเนต พรอ้มขายึด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ นิ้ว จํานวน 
๗๕ ชุด เพิ่มเติมเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๔๘๗,๕๐๐ บาท 
          ๑๑. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหลก็คลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว 
หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร พื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า ๒๘๖ ตารางเมตร 
เพิ่มเตมิเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๑๒. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหลก็คลุมลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสง
ประทีปรัฐบํารุง หมู่ ๙  ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร พื้นที่รวมไม่นอ้ยกว่า ๕๐๔ 
ตารางเมตร  เพิ่มเติมเข้ามาในปี ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท           
ในสนามหน้าโรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง ซึง่ตรงนั้นที่ดินเปน็ที่ของมสัยิดอยู ่

          ในส่วนของแผนงานสาธารณสุข เพิ่มเตมิโครงการเข้ามาเนื่องจากว่าตามทีป่ีนี้ได้
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙  ซึ่งเดิมโรคนี้ไม่เคยมี 
เพิ่งเกิดข้ึนมาแล้วตั้งตัวกันไมท่ัน ในขณะนี้เขาถึงบอกว่ากาดอย่าตก ต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หน้ากากผ้า อย่าเข้าไปอยู่ในที่แออัด ฉะนั้น ท่านยังต้องใช้อยู่  เพราะขณะนี้
หลายๆ ประเทศกลับมาระบาดรอบ ๒ แล้ว และค่อนข้างจะรุนแรงกว่ารอบแรกด้วย
เพราะว่าเช้ือมันพัฒนาตัวเองข้ึนไปอกี  เป็นโครงการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือโคโรน่า ๒๐๑๙ 
ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ให้ตระหนกัระมัดระวังใน
เรื่องนี้ โดยขอเพิ่มเติมเข้ามาในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
          โครงการต่อมาของสาธารณสุขที่ขอเพิม่เตมิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั (NCD) เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสงู     
โดยเพิ่มเข้ามาในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ นั้นจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  มีเป้าหมายนํารอ่ง ๒ หมู่บ้าน เราจะใช้งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และในปี ๒๕๖๕ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการให้
ความรู้กับประชาชนในเรือ่งของการปฏิบัติตัวในการปอ้งกันที่จะไมเ่ป็นโรคเบาหวาน    
โรคความดันโลหิตสงู กับผูท้ี่เป็นอยู่แล้วทีจ่ะประคองตัวอย่างไรไม่ให้มนัรุนแรง อยู่ที่การ
ปฏิบัติตัวของคนน้ันเอง อยูท่ี่การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย 
          นอกจากนั้นแล้วขอเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของรายการครุภัณฑ์ ได้แก่  
          ของกองสาธารณสุขฯ   
          ๑. รถบรรทุกขยะ จํานวน ๒ คัน ราคาคันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรถบรรทุก
ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๒. เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครือ่งละ ๕๙,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท 
          ๓. เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๐๐๐ บาท 
          ๔. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท 
          ๕. เครื่องช่วยหายใจ แบบมอืบีบ Ambu bag ๑ ชุด ราคา ๓,๐๐๐ บาท 
 
 



๑๐ 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 

          ของกองช่าง ขอเพิ่มเตมิรายการครุภัณฑ์ เครือ่งสูบน้ํา จํานวน ๓ เครื่อง ราคา
เครื่องละ ๖๓,๔๐๐ บาท เป็นเครื่องสบูน้ํา แบบหอยโข่ง เครื่องยนตด์ีเซล สูบน้ําได้ไม่
น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที เพื่อติดตั้งในโครงการก่อสร้างสถานีสบูน้ํา ของหมู่ ๑,๒,๔        
ในวงเงินรวม ๑๙๐,๒๐๐ บาท 
          นี้คือรายการ/โครงการ ที่ขอเพิ่มเตมิเข้ามาในแผนพฒันา ประจําปงีบประมาณ 
๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเติมโครงการในส่วนของส่วนใหญจ่ะเป็นของกองช่าง และกอง
สาธารณสุขฯ  นําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารของปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเตมิ ครั้งที่ ๒ 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซกัถามหรือไม ่
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบล    
   ละหาร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  ขอให้ยกมอื (ยกมือ ๑๕ ท่าน)  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
   เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒  

ประธานฯ  เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
   ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารเล่มปกสี  
ชมพู ในส่วนของที่ขอเปลี่ยนแปลง คือเดิมมโีครงการนั้นอยูแ่ล้วในแผน แต่มีการเปลี่ยน 
แปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงชนิด ประเภท 
ขนาด เช่น เปลี่ยนแปลงจากถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง  โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง  
เข้ามา บางโครงการนั้นเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม บางโครงการอาจจะมี
การเปลี่ยนชนิด เปลี่ยนประเภท ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ของประชาชน และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้ โดยโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบด้วย 
ในแผนงานการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงในปงีบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
รวมจํานวน ๘ โครงการ  ในแผนงานเคหะและชุมชน ขอเปลี่ยนแปลงในปงีบประมาณ 
๒๕๖๔ และในแผนงานสาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยราย 
ละเอียดของโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
          ของแผนงานการศึกษา     
          ๑) โครงการปรับปรงุและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านเกาะลอย หมู่ ๓ โดยการ
ก่อสร้างหลงัคาโครงเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมรั้วสแตนเลส ความสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ในจํานวน
วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงในปงีบประมาณ ๒๕๖๕ จากที่ตั้ง
แล้วเดิม โดยเป็นการกําหนดราคารายละเอียดข้ึน และในส่วนของรั้วจากเดิมรั้วตาข่ายเป็น
รั้วสแตนเลส เพื่อให้ดสูวยงาม และเพื่อเป็นการปอ้งกันความปลอดภัยของเด็ก 
          ๒) โครงการปรับปรงุและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็มูไฮยิดดีน หมู่ ๖ โดยการทาสี
อาคารภายนอกและภายในทั้งหมด พื้นทีร่วม ๖๕๐ ตารางเมตร ติดตั้งรั้วสแตนเลส  ความ
สงู ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร พร้อมประตู ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว   
เพื่อกันลื่น รวม ๑๔๗ ตารางเมตร ก่อสร้างเสาธงฐานขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ 
เมตร สงู ๖ เมตร ในจํานวนวงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท 



๑๑ 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 

          ๓) โครงการปรับปรงุและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขันติธรรม หมู่ ๗  โดยการทา   
สีภายนอกและภายในทัง้หมด ขนาดรวมพื้นที่ ๖๕๐ ตารางเมตร ต่อเติมหลงัคาโครงเหล็ก 
ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง และขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร 
และติดตั้งรั้วสแตนเลส สงู ๑๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้าออก ในจํานวน
วงเงินงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
          ๔) โครงการปรับปรงุและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็สุเหร่าเขียว หมู่ ๘ โดยการทา  
สอีาคารกายนอกและภายในทัง้หมด พื้นที่ ๖๕๐ ตารางเมตร และทาสีโครงหลังคาเหล็ก
ด้านหน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร เสรมิความสูงของรั้วเหลก็ด้านหน้า ๑ เมตร 
ยาว ๓๐ เมตร ในยอดวงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๕) โครงการปรับปรงุและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็แสงประทปี หมู่ ๙ โดยทาสี
ภายนอกภายในทั้งหมด พื้นที่ ๖๕๐ ตารางเมตร ทาสีโครงหลังคาเหลก็ด้านหน้า พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ทาสหี้องน้ํา พื้นที่ ๕๐ เมตร พรอ้มปรับปรุงรั้วโดยรอบ ความ
ยาว ๘๔.๘๐ เมตร ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๑๒x๑๒ นิ้ว กันลื่น รวมพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร   
ในจํานวนวงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

          ของแผนงานเคหะและชุมชน  ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
          ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า ซอยประยรูหงส์ หมู่ ๙   
โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พื้นผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร และบ่อพกัรางวี คสล. ๒ ข้าง ในจํานวนวงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          ๒) โครงการปรับปรงุสะพานข้ามคลองลําโพใหญ่ หน้ามัสยิดอุล้ยา หมู่ ๓,๔  เป็น
สะพานทีเ่ช่ือมระหว่าง หมู่ ๓ กับ หมู่ ๔ เป็นการปรบัปรุงสะพานแต่เดิมเป็นสะพานไม้สงู   
มีการพุพงัไปบ้าง ปรับปรุงสะพาน ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ตรงข้ามคลอง  
ลําโพใหญ่บริเวณปากคลองลากค้อนที่จะเช่ือมระหว่าง หมู่ ๓ หมู่ ๔  ในวงเงินงบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          ของแผนงานสาธารณสุข ที่ขอเปลี่ยนแปลง 
          ๑) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพตดิ วัตถุประสงค์เป็นการให้
ความรู้เยาวชนในการให้มกีารสร้างภูมิคุ้มกันต่อต่านยาเสพตดิ โดยการจัดกจิกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ต่างๆ โดยขอเปลี่ยนแปลงโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ 
๒๕๖๕  ในวงเงินงบประมาณปลีะ ๕๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งในเรือ่งของยาเสพติด นอกจากของ
กองสาธารณสุขแล้วจะมีงบประมาณของกองการศึกษา และของกองสวัสดกิารสังคม และ  
อีกช่องทางคือสามารถของบประมาณจากกองทุนสง่เสรมิสุขภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา หรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆ 
          ๒) โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก โดยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
การจัดกจิกรรม ซึ่งทีผ่่านมาเราก็ได้ดําเนินการไปแล้วในเรื่องพ่นหมอกควัน ในการแจก
ทรายอะเบท เพื่อทีจ่ะทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย โดยดําเนินการคลอบคลมุพื้นที่ในเขต 
อบต.ละหารทั้งหมด  โดยหลักกําหนดไว้ว่าปีละ ๓ ครั้ง จะมค่ีาใช้จ่ายในเรื่องของค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่านํ้ามัน ค่านํ้ายา และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ
ต่างๆ จัดกจิกรรมโดยขอเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔   
และปี ๒๕๖๕ ปลีะ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในส่วนของโรคไข้เลอืดออกขณะนี้เริ่มมเีป็นบ้าง
แล้ว ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ซึ่งจรงิแล้วสิ่งสําคัญคืออยู่ทีป่ระชาชนในการปฏิบัติตัว อย่าง
ตอนนี้ที่เป็นบ้างแล้ว หมู่ ๘ หมู่ ๙ ซึ่งเป็นโรคประจําถ่ินจะเป็นกันทุกปีและทั้งปี จะเป็น   



๑๒ 
 

ซ้ําอยู่ที่เดมิๆ และอีกจุดที่จะเป็นบ่อยคือหมู่ ๒ บรเิวณชุมชนวากัฟมัสยิดสุเหร่าปากคลอง
ลํารี คือการจัดสภาพแวดล้อม  อบต.ไปดําเนินการฉีดพ่นยงุ แจกทรายอะเบทให้ แต่ถ้า
ประชาชนไม่จัดสภาพแวดล้อมให้ดี การรกัษาความสะอาดในบ้านและบรเิวณบ้านไม่ดีก็
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ก็ไมส่ามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้  ในส่วนตรงนี้การประชาสมัพันธ์
ให้ความรู้เป็นเรื่องสําคัญ และความร่วมมือของประชาชนเปน็เรื่องสําคัญ ในการป้องกัน
และควบคุมโรค นําเรียนเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหารของปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เพื่อที่ 
จะได้ดําเนิน การนําไปใช้จัดทําในการจัดทําข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย และในการใช้ 
ในการดําเนินการในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมในโอกาสตอ่ไปในวันข้างหน้า นําเรียน
เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านจะซักถามหรือไม ่
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน 
   ตําบลละหาร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๕ ท่าน) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
   เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 

นายนริต  เจรญิสุข 
ผู้ใหญบ่้าน หมู่ ๘ 

ขอสอบถามเรือ่งเข่ือนชายคลอง เนื่องจากว่าผมโดนถามบ่อยว่าทําไมเข่ือนเป็นแบบนี้ 
หมายถึงว่าระดบัของเข่ือนมันไมเ่ท่ากัน ตั้งแต่หมู่ ๙ มาจนกระทั่งถึงหมู่ ๘  บางเข่ือนทํา
ถนนจนล้นเข่ือนแล้วแต่ว่าอีกบางที่ยังมสีูงอยู่ ไม่ทราบว่าทาง อบต. ได้คิดที่จะปรับแผน  
ตัวนีบ้้างหรือไม ่

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผอ.กองช่าง 
 

แนวเข่ือนที่ว่าสูงตรงนั้นมีแนวคิดอยู่ว่าจะปรบัระดบัตรงผนงัเข่ือนออก โครงการนีเ้ราขอ
งบประมาณจากจงัหวัดมา ส่วนเข่ือนตัวอื่นๆ ที่ว่าระดบัไม่เท่ากัน มีในช่วงของหมู่ ๘ 
ตอนนั้นใช้งบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ว่าเป็นเข็มมแีนวไสลล์งคลองไปเมื่อปี
ก่อนที่ตรงร้านเนื้อ คือจะใช้เข่ือนแบบเดิมคือเสาเข็มอยู่ที่ ๘ เมตร แต่พอเริ่มทําไสล์แล้ว
เอาไม่อยู่ ก็มีการปรับเปลี่ยนแบบผนงัเข่ือนใหม่เป็นเสาเข็มคู่ แล้วยกระดับสันเข่ือนให้
สูงข้ึนประมาณ ๗๐-๘๐ เซนติเมตร ทีนี้ตัวทีเ่ตี้ยเราต้องมกีารเข้าแผนปรบัเปลี่ยนให้เป็น
เข่ือนในลักษณะเดียวกัน 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอช้ีแจงเพิม่เติมในเรื่องการก่อสร้างเข่ือน ในการกอ่สร้างเข่ือนเป็นประโยชน์กับประชาชน 
แต่ว่าในการดําเนินการนั้นคือทีผ่่านมาเรายงัไม่เคยโดนชลประทานหรือเจ้าท่าฟ้อง นับว่า
โชคดีแล้ว เพราะว่าเราทําผิดกฎหมาย คือเราก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลํานํ้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต 
ซึ่งหลังสุดขณะนี้ยังต้องยุติระงับโครงการอยู่ เพราะขออนญุาตไปทั้งรมิคลองลากค้อน    
ริมคลองลํารี ต้องขออนญุาตกรมชลประทาน ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า สุดท้ายคนที่ ๓ 
ต้องขออนุญาตนายอําเภอ เท่ากบัว่าจะทําเข่ือนต้องขออนญุาต ๓ คน กรมชลประทาน 
กรมเจ้าท่า นายอําเภอ  มิเช่นน้ันแล้วก่อสร้างไม่ได้ถือว่าเปน็การก่อสร้างสิง่ล่วงล้ําลํานํ้า 
คือที่ผ่านมาเขาไม่สั่งทุบสั่งรื้อก็โชคดีแล้ว ผมได้กําชับเสมอมาว่าอย่าไปทําล้ําลงไปในคลอง
มาก ทําให้ชิดตลิ่งที่สุด แล้วในการขออนุญาตนั้นทีผ่่านมาเราส่งเรื่องขออนุญาตไปที่กรม



๑๓ 
 

ปลัด อบต.ละหาร 
 

ชลประทาน หายเงียบไป ๖ เดือน คําตอบที่ได้มาคือให้ไปขออนุญาตกรมเจ้าท่ากอ่น และ
การจะขออนุญาตใหม้ีหนงัสือยินยอมของผู้ทีม่ีที่ดินทีอ่ยู่บริเวณที่จะสร้างเข่ือน พร้อม
สําเนาโฉนดที่ดินแปลงนั้นมาด้วย  ถามว่าเราไม่ได้สร้างลุกล้าํไปในที่ดินของใคร ทําไมจะ 
ต้องมีหนงัสอืยินยอมและโฉนดที่ดินด้วย  ชลประทานเองมกีารกันเขตชลประทานไว้อยู่
แล้ว แล้วเวลาท่านไปขอรังวัดอะไรก็แล้วแต่จะเห็นได้ว่าทั้งชลประทานและกรมเจ้าท่าจะ
มากันเขต อย่างเดมิทีบ้านคุณปูผ่มที่รมิคลองพระพิมล ล่าสดุชลประทานไปกันเขตแล้วปัก 
หลักชลประทานเข้าไปหลังบ้านเลย ห่างจากตลิง่คลองเข้ามา ๒๐ เมตร  ณ วันน้ีกลาย 
เป็นว่าต้องมาขออนุญาต แต่จรงิแล้วประโยชน์ที่ไดร้ับนั้นประชาชนได้รับเอง คือปอ้งกัน
การพังทลายของตลิง่ และช่วยในการปอ้งกันน้ําท่วม แม้แต่ขณะนี้ อบต. เทศบาล จะลอก
คลอง เอาแค่ลอกผักตบต้องขออนุญาตก่อนเหมือนกัน ลอกผักตบข้ึนอย่างเดียวนะถ้าไป 
ขุดดินเขาข้ึน เขาจะดําเนินคดีข้อหาขโมยดินอกีนะ นี้คือปัญหาระบบปฏิรูป ส่วนราชการ
ของประเทศเป็นอย่างนี ้ ถามว่าเวลาที่ตลิง่มันพงั ผักตบเต็มคลอง ชลประทานหรอืเจ้าท่า
มาดูแลมาลอกคลองหรือไม่ มากันตลิง่พังหรือไม่  พอเวลาเกิดปัญหาน้ีข้ึนมาทุกหน่วยงาน
ก็จะโยนให้องค์กรท้องถ่ิน จะโยนภาระมาให้องค์กรท้องถ่ินตลอด  ซึ่งขณะนี้เรียนให้ท่าน
ทราบว่ากจ็ะติดขัดอยู่ตรงนี้  ฉะนั้น ของเดิมที่ทํากันไว้แต่เดิมเราก็ออกแบบไปตามสภาพ
นั้น จึงจะเห็นความแตกต่างสูงบ้างต่ําบ้าง แนวสันเข่ือนกว้างบ้าง เล็กบ้าง  ถามว่าวัตถุ 
ประสงค์หลักคือป้องกันตลิง่ กับใช้ในการเสริมในการปอ้งกนันํ้าท่วม  ส่วนในการที่จะไป
แก้ไขอย่างไรนั้นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องไปคิด ก็ต้องขออนุญาตกันอีกว่าถ้าจะต่อเตมิใหสู้ง 
ข้ึนจะต้องขออนญุาตอีกต่อเติมใหสู้งข้ึน หรือว่าความกว้างของสันเข่ือน ซึ่งทีผ่่านมาก็มี
เสียงตงิว่าไปทําไว้สูงไปบ้างกลัวว่าคนจะไปเดินแล้วตกน้ํากจ็ะให้ทําราวกันตกด้วย อันน้ี  
คือปัญหาหนึ่งพอการดําเนินการก่อสร้างเข่ือน ซึ่งขณะนีห้ลายโครงการที่ขอไปยงัไม่ได้รับ
การอนุญาตจากกรมเจ้าท่า จากชลประทาน ซึ่งในระดบัจงัหวัดเขาจะมีคณะกรรมการสิ่ง
ล่วงล้ําลํานํ้าที่ต้องขออนุญาต  ณ วันน้ีก็เรียนท่านทราบอย่างท่านจะไปสร้างศาลาท่าน้ํา 
ท่าเทียบเรือ ริมคลองทั้งหลายสร้างลงไปในคลองต้องขออนญุาตก่อนเช่นเดียวกัน แต่ที่  
ทําไปแล้วเขาไม่มาตรวจก็แล้วไป แต่ถ้าเขามาตรวจเขาก็ดําเนินคดีกับท่าน เรียนให้ทราบ
เพราะมีกฎหมายอยู่ และอํานาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกรมชลประทานเขา  ในส่วน  
ของการทีจ่ะไปปรบัปรุงแก้ไขอย่างไรในเรื่องของเข่ือนที่มีอยู่แล้ว จะไปเสรมิอย่างไร      
ณ วันน้ีบางช่วงอาจจะถนนยกข้ึนไปสูง บางช่วงเข่ือนอาจจะสูงกว่าถนนอยู่ อาจจะดูแล้ว
ไม่เป็นทีส่วยงามแต่ก็ต้องเรียนใหท้ราบว่าเรื่องของปัญหาอปุสรรค ต้องมองทีเ่จตนาจรงิๆ 
ของการทีเ่ราทําเข่ือนว่าป้องกันการพงัทลายของตลิง่ และเป็นแนวในการป้องกันน้ําท่วม
เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  นําเรียนให้ท่านทราบในส่วนของ
ปัญหาตรงนี้ในการก่อสร้างเข่ือน 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม ่

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 
 
 
 
 

       มีประเด็นหารือและให้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในตําบลละหาร ซึ่งทีผ่่านมา
ในขณะที่เราว่างเว้นจากการประชุมสภามานาน มหีลายเรือ่งที่ร้องเรียนมายงัผม  
       เรื่องแรก เป็นเรื่องของซอยญามอีุ้ลอิควาน เป็นซอยทีเ่ราได้ดําเนินการปรับปรงุไป 
แต่ด้านหน้ามันทําไม่ได้ พอทําไม่ได้ก็เกิดปัญหาคือตอนนีฝ้นตกหนักตอนนี้พายเุข้ามา ทํา
ให้ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ซอยนีเ้ป็นซอยที่ใช้เดินทางของเด็กนกัเรียนและบ้าน
เช่าข้างในเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันนํ้าท่วมและเอ่อล้นข้ึนมา ซอยนี้ตอนน้ีน้ําล้นการเดิน 
ทางลําบากมาก ถ้ารถมอเตอร์ไซดผ์มว่าอันตรายพอสมควร แต่ถ้าเป็นรถใหญ่จะดหีน่อย 



๑๔ 
 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ว่าถนนที่มันตํ่าลงและรถว่ิงผ่านไปมาทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ําขัง  และอกี
เรื่องคือในเรื่องของการที่จะให้ไปแก้ไขในเรื่องของการสูบน้ําออก ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน
ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินก่อน ซึง่การประสานงานก็ต้องใหเ้ป็นการประสาน 
งานทางที่ดินข้างๆ ข้างหลังปั้มน่าจะเป็นคุณกมล หรืออะไรสักอย่างสักคนหนึ่ง เพราะว่า
เจ้าของหรอืคนที่ใช้เดินทางเองจะไปดําเนินการสบูเองก็กลัวจะเกิดปัญหาในเรื่องของการ
ละเมิดที่ดินของคนอื่น  ฝากทางเจ้าหน้าที่ทาง อบต.ทีม่ีเกี่ยวข้องในการรบัผิดชอบเกี่ยว 
กับกรณีอุทกภัยในครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นหน่วยงานเจ้าของก็คือสาํนักปลัด   
        ประเด็นต่อไปคือเรื่องของหมู่บ้านพิชามญช์ุ  ไดแ้จ้งผมมาเรื่องของไฟฟ้าสอ่งสว่าง
ในหมู่บ้าน และเรือ่งลอกทอ่ระบายน้ํา ซึ่งถนนดังกล่าวมีการยกเป็นสาธารณะประโยชน์
เมื่อปี ๒๕๕๐ ซึง่มเีอกสารเอามาใหผ้มพร้อมแล้ว และได้แจง้ให้ อบต.ทราบแล้วตั้งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประธานเองน่าจะรู้ด้วย เดี๋ยวท่านประธานก็ช่วยช้ีแจงข้อพาดพิง
ของผมก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไร เพราะว่าท่านประธานกเ็ป็นหมู่ในความรบัผิดชอบของ
ท่านประธาน แต่ว่าเขาไปหากํานัน กํานันกเ็รียกผมไปให้ดําเนินการให้ในเรื่องของลอกทอ่ 
แต่เรื่องของไฟฟ้าเขาฝากผมมาว่าใหม้านําเรียนให้ทีป่ระชุมสภาทราบ  
         ประเด็นซอยสะมะอลู ซึ่งแตเ่ดิมซอยนีเ้ป็นถนนลูกรังและพรอ้มทอ่ระบายน้ํา มี
ท่อระบายน้ํา ฝนตกมานํ้าสามารถระบายได้ตลอด แต่ปัจจุบนัหลงัจากที่ อบต.ละหารได้
ดําเนินการปรบัปรุง ซอยนี้กลายเป็นว่าไปปรับปรงุแต่ไม่ได้ต่อท่อบ่อพักขึ้นมา ทําใหล้าด
ยางกลบท่อลงไป ซึง่ตอนนีป้ญัหามากๆ คือน้ําที่ออกมาจากหมู่บ้านซื่อตรง ซึ่งทางซื่อตรง
เข้าก็ไดแ้ก้ไขแล้วเกินความพยายามเพราะว่าเป็นทีสู่งกบัที่ต่าํ แต่ก่อนนํ้าสามารถระบาย
ออกไปได้เพราะว่ามีท่อระบายน้ํา มีรางวี แต่ปัจจุบันจากที่ไปก่อสร้างของ อบต.ละหาร 
ทําให้ชาวบ้านเดือดรอ้น คือในเรื่องของการลาดยางทบัท่อระบายน้ําไปหมด โดยไม่ได้  
ต่อบ่อพักขึ้นมา ไมรู่้ว่าในแบบในสญัญามหีรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเปิด 
เผยสัญญามาด้วยว่าการทําอย่างนี้ถูกต้องตามกระบวนการของสญัญาหรือไม่ เงื่อนไข 
เป็นอย่างไร มีการตอ่หรือไม่ต่อหรือไม่  อันน้ีเป็นข้อสงัเกตุของผม ตอนนี้ที่เอาดับเพลิง  
ที่ท่านรองสุชาติฯ ก็ได้ให้ความกรุณาเอารถดับเพลิงไปฉีดดูปรากฏว่ามคีวามลึกประมาณ 
๓๐ เซนติเมตร ที่กลบทอ่ไปซึง่ท่อไปอยู่ใต้พื้นถนนซึ่งอยู่พอดีเส้นขาวพอดี แต่ว่ากลบลง
ไป ๓๐ เซนติเมตร ทําให้น้ําไมส่ามารถระบายออกได ้
        ประเด็นเรือ่งของศูนย์ LTC ที่ได้เปิดไปเมื่อวาน จากการทีส่ภาได้มีการอนมุัติงบ 
ประมาณไปติดตั้งแอร์ ติดตั้งเหล็กดัด ปรับปรุงอาคาร ปรบัปรุงทางลาด ปรากฏว่าเมือ่
วานเข้าไป มีเสียงส่วนใหญ่บ่นในเรื่องแอร์ไมเ่ย็น ซึ่งมันไม่เยน็ต้ังแต่วันแรกแล้วทีผ่มเข้า  
ไป แต่เมื่อวานคือมีเจ้าหน้าทีม่าเยอะ มีหมอ มี อสม. หลายท่าน แต่ว่าแอร์ไม่สามารถที่
จะตอบสนองความเย็นได้เลย ไม่ต่างกับที่ไม่ติดแอร์ ถ้าเปิดหน้าต่างระบายลมน่าจะเย็น
กว่า ขอฝากให้ดําเนินการแก้ไขด้วย 
        เรื่องของหมู่บ้านแสงบัวทอง ที่ได้มีการอนุมัตงิบประมาณในการขุดลอกท่อระบาย
น้ํา หลังจากที่ได้มีการขุดลอกไปแล้ว ก่อนขุดลอกมีน้ําท่วมขังเวลาฝนตกหนกัน้ําจะทว่ม
ขังตั้งแต่บรเิวณโรงเรียนไปจนถึงซอย ๕ ซอย ๖ แตห่ลงัจากที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ถ้ามี 
ภาพก่อนทํา หลงัทํา จะเห็นชัดเลยว่ามันตอบโจทย์ไม่ได้ ในราคาที่ได้ไม่รู้ประมลูเท่าไหร่ 
แตร่าคาที่สภาอนุมัติคือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมว่าเป็นการใช้เงนิที่ไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า 
เพราะว่าหลงัจากลอกท่อแล้วฝนตกมานํ้าเข้าบ้านเลยครบั เมื่อก่อนมีน้ําท่วมแค่ถนน    
พอหลังจากลอกเรียบร้อยน้ําเข้าในบ้าน 
 



๑๕ 
 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

       อีกเรื่องคือในเรื่องของการจัดต้ัง อบต.ละหาร เป็นเทศบาล ซึ่งสภาได้มีมติใหจ้ัดต้ัง
เป็นเทศบาลเมอืง น่าจะ ๒ ปีกว่าแล้วถ้าจําไมผ่ิด แต่พอถึงปจัจบุันยังไมเ่กิดอะไรเลย 
ไม่ใช่ว่าผมอยากจะเป็นนะ แต่เพราะว่าเราอนุมัติไปแล้ว เราให้ความเห็นชอบไปแล้วแต่ 
ไม่ดําเนินการ เหมือนสภาเป็นอะไรก็ไม่รู้  ๒ ปีกว่าแล้วยังไมเ่ห็นอะไรเลย ประชาคมก็ไม่
ทํา หนังสอืแบบสอบถามก็ไม่ทํา พอถามไปถามมาคนโน้นกอ็้างไปอย่างโน้น คนน้ีก็อ้างไป
อย่างนี้ บางคนก็อ้างว่าปลัดอยู่ไม่ได้  อันน้ีผมก็อยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม
ของผมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะทําได้ ทําอย่างไร ทําเมื่อไร จะดําเนินการประชาคม
เมื่อไร ซึง่หลังจากทีส่ภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ผมก็ได้ช้ีแจงกบัประชาชนว่าต่อไป 
จะขอความร่วมมอืในเรือ่งของการประชาคมการข้ึนเป็นเทศบาลของ อบต.ละหาร  ซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ยินดีทีจ่ะมาเข้าร่วมประชาคม แต่หลังจากนั้นกเ็งียบไป ฝากผู้ 
เกี่ยวข้องด้วยในเรือ่งของประเด็นข้อซกัถามและข้อหารอืของผมในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสะดวกสบายมากขึ้น สมกบั
คําว่า ละหารน่าอยู่ พัฒนาโปรง่ใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต 

 

นายสุชาติ  เชยเอม 
รองนายก อบต.ละหาร 

ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ ๙ ไดเ้รียนถามมาเรื่องซอยสะมะอูล และซอยญามีอุล้อิควาน ผมก็
เพิ่งกลับมาจากญามีอุล้ ผมก็ยังงงอยู่ว่าถนนนั้นใช้งบประมาณของเรา แต่ว่าปลายซอยมี
การกั้นถนนไว้แล้วจะเป็นสาธารณะอย่างไรกัน และด้านหนา้นํ้าที่ไหลมา ไหลมาจากท่าน
ผู้ใหญม่น ก็ยังงงว่าผมจะออกทางไหนได ้ยังไม่รูจ้ะทําอย่างไรถูกไปดูมา ๓ รอบแล้ว และ
ก็ซอยสะมะอลู ผมก็เพิ่งกลับมาเหมือนกัน ตอนนี้พนกังานอยู่ที่นั้นกําลงัขุดลอกท่อกันอยู่ 
ตอนนี้จะจมอยู่บ้านหนึ่ง บ้านที่เลี้ยงเป็ดใต้ถุนบ้าน และอีกหลงัที่เลยเข้ามาลึกเลย เหลือ
แค่ ๒ หลัง ผมก็แปลกใจว่านํ้าท้ายซอยมันเคยมาเยอะมนัไปไหน แตก่่อนนํ้าของซื่อตรง
จะเต็มเลยแตน่ี้ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวมันหายไปทางไหน แต่ตอนน้ีพนักงานเราอยู่ที่นั่น
กําลังทําอยู่ อีกสกัพักผมจะออกไปดู แต่ว่าซอยญามีอุล้มันทาํแสนยาก งงเลยไมรู่้จะเอา
น้ําออกทางไหน ออกคลองจะไปอย่างไร ออกถนนจะไปอย่างไร พอเลยเข้าไปแล้วเป็น
ที่ดินของผู้ใหญ่มน เป็นนาร้างอยู่ ๑ แปลง แล้วน้ําก็ท่วมอยูต่รงนั้น เหน็ว่ารถผ่านไปได ้
แตม่อเตอร์ไซต์ผ่านไม่ได้ และผมก็แปลกใจท้ายซอยมรีั้วกั้นทําไป เมื่อกีเ้ข้าไปก็ออกไม่ได้
แล้วผมก็ยอ้นกลบัทางเก่า  ส่วนซอยสุเหร่าเขียว ผมบอกว่าถ้าใครดันเจอบ่อพักผมสั่งทุบ
เลยแล้วเดี๋ยวว่ากัน แต่ที่ถูกก็คือต้องบอกต่อปากข้ึนมาแล้วกท็ําใหม่มันถึงจะพ้นตรงนั้น 
ได้ แต่ว่าซื่อตรงก็คงแก้อะไรให้เราไม่ได้เยอะกว่าน้ี เพราะตามธรรมชาติน้ําก็ต้องไหลไป
หาที่ต่ํา แตข่องเขามันสูงมากเหลือเกิน 

 

ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัด อบต.ละหาร 

       ส่วนของซอยสะมะอลู หมู่ ๘ บอกทางกองช่างไปแล้วอย่างที่ท่านรองสุชาติฯ บอก
คือไปขุดเลยขุดลงไปหาบ่อพกัน้ําเดิม อาจจะได้ช่องหรอื ๒ ช่องก็แล้วแต่ เพื่อให้น้ํามันลง
ไปได้ เพราะขณะนี้น้ําในคลองยงัต่ําอยูส่ามารถไปได้  ส่วนซอยเข้าโรงเรียนญามีอุล้ เป็น
ปัญหาภายในของเขาเองใครไปคุยก็คงจะคุยไม่ได้ ซึ่งตอนทีจ่ะไปทําถนนกบ็อกว่าโฉนดให้
ไปโอนเป็นสาธารณะมาก็ยังอิดออดอยู่เป็นปี กว่าจะดําเนินการมา กว่าจะเอามาให้ เสร็จ
แล้วก็ยังเป็นปญัหาในช่วงข้างหน้าอย่างทีท่่านทราบคือเป็นที่ของผู้ใหญม่น คงไม่สามารถ
ที่จะคุยได้ ก็ต้องยอมรบัสภาพอยู่อย่างนั้น ถ้าสามารถเอานํ้าออกมาได้นํ้าบนถนน ๓๔๐ 
สามารถรับน้ําได้มันไปได ้เพราะว่าส่วนหนึง่เรามาลอกซอยตรงหมู่ ๖ ข้างปั๊ม น้ํามันลง
คลองลากค้อนได้อยู่แล้ว แตต่ิดขัดปัญหาตรงนี้อยู่ และปลายซอยก็เหมือนกันก็คือปญัหา
ของสายตระกลูเดียวกัน ไม่รู้ยังไงกันไมจ่บเรื่องกันสกัที  ในส่วนของหมู่บ้านแสงบัวทอง 
ทางกองช่างได้ไปตรวจสอบแล้วรบีดําเนินการแก้ไข เพราะว่าเพิ่งจะดําเนินการไปขุดลอก



๑๖ 
 

กัน พอลอกแล้วกลายเป็นปัญหาหนักกว่าเดิมอกี มันเกิดเพราะอะไรไปรีบดําเนินการ
แก้ไขด้วยในส่วนของหมู่บ้านแสงบัวทอง 
        ของหมู่บ้านพิชามญช์ุ เราเคยได้รับเรื่องมาหรือไม่เรื่องไฟทาง ผมว่าไม่เคยผ่าน 
หมู่บ้านพิชามญช์ุเป็นหมูบ่้านหนึง่ที่ทกุวันน้ี อบต.ละหารก็ปวดหัวอยู่ เราพยายามไป
ประชุมแล้วเพื่อที่จะจัดต้ังนิติบุคคลก็ไมส่ําเร็จ ตอนนี้ใหญ่ๆ มี ๒ กลุ่ม แม้แต่รถจะเข้าไป
เก็บขยะกย็ังเป็นปญัหา ค่าเกบ็ขยะ รถจะเข้าไปเก็บขยะบางทีก็แกลง้เอารถมาจอดขวาง
ไว้ รถเข้าไม่ได้ พอรถเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะโทรมาร้องว่ารถไมเ่ข้าไปเก็บขยะ กิง่ไม้จะไปขอ
ตัดเพราะกิ่งไม้มันเยอะกีดขวาง ก็ไม่ยอมให้ตัด ไม่รูจ้ะคุยอยา่งไรแล้วคุยกันหลายหนแล้ว
เหมอืนกัน เดี๋ยวลองให้กองช่างประสานดูว่าเรือ่งไฟทางของเขาคืออย่างไร และเรือ่งลอก
ท่อว่าจะอย่างไร เพราะว่าถ้าคนในหมู่บ้านเองยังไม่สามัคคีกนั ให้คนภายนอกเข้าไปคุยก็
จนปัญญา  ผมไม่แน่ใจว่าเขาจัดต้ังเป็นนิติบุคคล ในเมื่อจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลเขายัง
ไม่สามารถทําได้เพราะประชุมกันไม่ได้ 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

ขอเสริมประเด็นหมูบ่้านพิชามญช์ุ ในเมือ่ถนนเป็นสาธารณะประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น  การบงัคับใช้กฎหมายหรอืการดูแลรกัษาที่ดินสาธารณะประโยชนเ์ป็น
อํานาจของนายกและนายอําเภอในการดูแลของที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่แล้ว ผมว่า
น่าจะบงัคับใช้กฎหมายได้ เอกสารที่ผมมีแล้วก็ได้ดําเนินการให้กับ อบต.ละหารมาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ หนังสือฉบบันี้พรอ้มทัง้ผงัโฉนดที่ดินทุกแปลงส่งให้กับทาง 
อบต. ละหารเรียบร้อยแล้ว สามารถดําเนินการไดเ้ลยตามเอกสารฉบับนี้ เพราะว่าที่ดิน
เดิมทีผ่มไดรู้เ้รื่องราวของหมูบ่้านนี้ คือเดิมทเีป็นที่ดินของญาติผมนามสกลุ วชิรวรกุลชัย 
ซึ่งอยู่ท่าอฐิ บ้านสเุหร่าแดง บ้านล่าง ขายให้แล้วมาทําเป็นจดัสรรแต่จัดสรรไม่ได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่โอนที่ดินเป็นสาธารณะประโยชน์โดยถูกตอ้งตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารฉบับนี้  ดังนั้นจะไปทํานิติบุคคลเป็นไปไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้จดจัดสรรถูกต้อง 
ตามกฎหมาย คือไม่ได้ขออนุญาต อาศัยแบ่งแปลงไม่เกิน ๑๐ แปลงแล้วก็ขายไป แบง่ไป
ขายไปประมาณนี้ 

ประธานฯ  หมู่บ้านนีผ้มทํามาตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก อบต. ทีผ่่านมาทําให้มาตลอดมี ๒๐ , ๓๐ คน 
   ตอนนั้นมีประธานแค่คนเดียว ตอนนี้มีประธาน ๒ คน อีกคนจะให้ติดไฟทาง อีกคนบอก
   ยังติดไม่ได้ เขาบอกเขาเป็นผู้ดําเนินการเรื่องที่เป็นสาธารณะ เขาทําเรือ่งเสร็จเรียบร้อย
   ส่งมาที่ อบต.  อบต.ให้ช่างไปดําเนินการก็ไมรู่้ไปเข้าฝ่ายไหน 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

แต่ผมได้ข่าวมาว่าทางนี้ ทางเรา ที่เขามาฟ้องผมนะ ฟ้องกํานัน เขาบอกว่าทางเราไปฟงั
คนของเราที่อยู่ในหมูบ่้าน มันก็กลายเป็นประเด็นทําใหเ้กิดความแตกแยก ผมก็ไม่รูจ้ะฟงั
ใครถูกเพราะว่าฝ่ายหนึง่ก็พูดอย่างนี้ อีกฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี้ แล้วแบบนี้จะให้ทําอย่างไร 
ก็ใช้อํานาจตามกฎหมายเรือ่งดูแลที่ดินสาธารณะ เป็นอํานาจนายกกับนายอําเภออยู่แล้ว  
ท่อระบายน้ําเราก็มีอํานาจเพราะเป็นถนนสาธารณะ ทุกอยา่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์  
อบต.สามารถทีจ่ะดูแลไดเ้พื่อจะแก้ปญัหา  

 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.ละหาร ประเด็นเรื่องไฟทาง ผมมองว่าในเมื่อไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็คงจะไม่ได้ 
นอกจากว่าจะต้องติดมเิตอร์แล้วก็เสียค่าไฟเหมือนกบัทีเ่ราติดไฟทางเดินเท้ารมิคลอง ผม



๑๗ 
 

มองว่าอย่างนั้นว่าไฟฟ้าคงจะไม่ยอม เพราะว่าไม่ได้เป็นหมูบ่้านจัดสรรถึงจะยกใหท้างเป็น
สาธารณะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าการทีจ่ะยกให้เป็นทางสาธารณะนี้คือผูท้ี่ไปดําเนิน 
การยก คนน้ันมีอํานาจจรงิหรือไม่ แต่ในเมือ่ที่ดินทํามาให้แล้วผมไมรู่้ว่าทํามาอย่างไร 
อย่างซอยข้างโรงงานวายเมด ท่านไปดวู่ามีโฉนดไมม่ีหรอก ลงช่ือร่วมกันไว้ ๕๐ กว่าราย 
แล้วก็ไม่ได้ยกให้เป็นสาธารณะด้วยก็ตอ้งอยู่กันอย่างนั้น เราจะเข้าไปทําเห็นว่าเราเก็บ
ภาษีอยู่แล้วเห็นว่าเขาเดือดร้อน เขาสง่ทนายความมาบอกว่าบุกรุก ซึง่ทางโรงงานมาหา  
ก็แนะนําไปพวกท่านต้องลงช่ือแล้วไปฟ้องศาลให้ศาลสัง่ให้ยกเป็นสาธารณะ 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

ช้ีแจงประเด็นนี้ เนื่องจากผมกําลงัดําเนินการในเรื่องนีอ้ยู่ในเรื่องของการล่ารายช่ือจาก
ชุมชน บางส่วนได้รายช่ือมา ๙๐ กว่าเกือบ ๑๐๐ คนแล้ว ซึง่จะดําเนินการต่อ  ส่วนใน
เรื่องของการฟ้องศาลคือดําเนินการไปแล้ว วันพรุ่งนี้ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ศาลเรียกไกล่
เกลี่ย แต่ว่าประเด็นก่อนหน้านี้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินเข้ามารังวัดถนนไปว่าเป็นเนื้อที่
เท่าไหร่ แล้วก็หนงัสือที่ผมรวบรวมรายช่ือจะเป็นรายช่ือซึ่งจะส่งมาให้ อบต. ซึง่ได้ ๙๐
กว่ารายเกือบ ๑๐๐ ราย เป็นวิธีการที่จะดําเนินการเพื่อให้ละหารได้พฒันาไปสูป่ระชาคม 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดสอบถามเรื่องอื่นอีกหรือไม่ 
   ไม่มี  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
              ลงช่ือ นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ์)    
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายช่ือ 
 

     ลงช่ือ นายเดชา  มะปูเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  
 
     ลงช่ือ  นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  
 
     ลงช่ือ นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  
 



๑๘ 
 

 
สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลละหาร มมีติรบัรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัยสามญั                      
ประจําปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒/256๓ วันที่  ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๓         
 
 
     ลงช่ือ   นายทองสุข  แสงจันทร ์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  
 


