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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันอังคารท่ี  ๒๕  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 นายมูฮ าหมัด    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 เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 4  (ลาการประชุม) 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
2 นางสาววรรณภา   วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางอรอนงค์  สมสวย รองปลัด อบต.ละหาร 
4 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร ์ ผู้อ านวยการกองคลงั 
6 นายเกรียงไกร    เหลือนอ้ย ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗ นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธ์ุ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๘ นางจุรี    ค าเกลี้ยง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นายธรรมรัตน์  ทนคง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

10 นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสรฐิชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.0๐  น. 

เลขานุการฯ  วันน้ีตามที่ได้แจ้งเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามญั ประจ าป ี
   พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๓  ขณะนี้สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว (๑5 ท่าน)  
   เรียนเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ     

ประธานฯ  ส าหรับวันน้ีสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลละหารได้เชิญประชุมสมัย๓สามญั ประจ าปี    
   พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม ครัง้ที่ 3/2563  ตรงกบัวันอังคารที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖ ขณะนี้  
   ได้เวลาประชุมแล้ว สมาชิกมาครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ละหาร สมัยสามญั ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้จ านวนสี่สมัย  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 
    นายอ าเภอบางบัวทองอนุญาตใหส้ภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ขยาย 
   เวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ออกไปอีกมกี าหนดไมเ่กิน     
   15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
   ๕๔ แห่งพระราชบญัญัติพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
   ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่ง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข 
   เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
   สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๓  ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
         (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

ประธานฯ  ๑.๒ เรื่องมอบหมายหน้าท่ีผู้เสนอญัตติ   
    ด้วย นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร ได้มอบ 
   หมายให้ นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เป็นผู้เข้าประชุม
   และเสนอญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติฯ  ญัตติการขอโอนเงินงบประมาณ  ญัตติขอกันเงิน 
   งบประมาณ และญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม    
   ครั้งท่ี ๒/256๓ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครัง้ที่แล้วเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ. 256๓ สมัยทีส่าม เมื่อวันที่ ๑๓ สงิหาคม 256๓   
    หน้าแรก รายช่ือผู้มาประชุม ผู้ไมม่าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ประกาศเรียก
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   
     หน้าที่ 3 เรื่องแจง้ให้ทราบ  รายละเอียดในหน้า ๓ 
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ละหาร เรือ่ง ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ 1 
   รับหลักการ ซึง่รองนายก อบต. (นายสุชาติ เชยเอม) ได้กล่า เปิดแถลงข้อบัญญัติงบ  
   ประมาณ และทางปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าทีง่บประมาณได้เสนอรายละเอียดของ 
   ข้อบัญญัตงิบประมาณ  รายละเอียดในหน้าที่ ๔-๑๒ ซึ่งทีป่ระชุมไดม้ีมตริับหลักการร่าง 
   ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  และที่ประชุมได้มีมติ  
   ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสามญั เพื่อแปรญัตติข้อบัญญัตงิบประมาณ  
   จ านวน 3 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ อาจหาญ  นายสมเกียรติ เจริญสุข และนายสมศักดิ์     
   ขันประสิทธ์ิ 
    หน้าที่ 13  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องญัตติขอความเห็นชอบจัดต้ังศูนย์พัฒนา 
   คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยได้ขอจัดต้ังใช้อาคารอเนกประสงค์ที่หมู่ที่ 9         
   จัดต้ังศูนย์โดยความร่วมมอืจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  และ รพสต. ทั้ง ๒ แห่ง   
   รายละเอียดในหน้าที่ 13-16  
    หน้าที่ ๑6 ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งอื่นๆ แจ้งใหท้ราบในเรื่องของการแจกจ่าย   
   ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลอืให้กบัผู้พกิารและผู้ป่วยติดเตียง ซึง่เปน็ถุงยังชีพที่ได้รบัการบรจิาค 
   มาจากบริษัท ส.ศิลป์ 2521 จ ากัด โดยด าเนินการแจกจ่ายเริ่มวันน้ี  รายละเอียดใน  
   หน้า 16-18  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 256๓ (ครั้งที่แล้ว)  
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ 14 ท่าน ขณะนั้นมีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๑๕ ท่าน)   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ สมัยทีส่าม ครั้งท่ี 2/2563 
   เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   วาระที่ 2  (แปรญัตติ) 

ประธานฯ  วันน้ีเป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ     
   พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติ และในวาระที่ ๓ การลงมติ  ซึ่งคณะกรรมการ      
   แปรญัตติได้รายงานว่าไม่มีผู้ใดย่ืนขอแปรญัตติ และไดม้ีมติให้เสนอร่างข้อบญัญัต ิ
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบรหิารส่วนต าบล     
   ละหาร ให้ทีป่ระชุมสภาพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ นีต้ามร่างเดิม 

   วาระที่ ๓  (ลงมติ) 

ประธานสภาฯ  ในวาระที่ ๓ การลงมติ ขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน      
   งดออกเสียง ๒ ท่าน)  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   (เวลา 10.15 น.) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

นายสุชาติ เชยเอม 
รองนายก อบต.ละหาร 

เรื่องญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มอบให้
ปลัด อบต.ละหารน าเสนอรายละเอียด 

 

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในญัตตินี้เป็นการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง เป็นการโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึง่ไม่มีอยูเ่ดิมในข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ  
ประมาณ พ.ศ. 2563  โดยเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ.2543 ในข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าที่ดินครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ท าใหล้ักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน โดยรายการที่ขอโอนสรปุดังนี้ 
        ของส านักงานปลัด  ขอโอนจ านวน 3 รายการ 
        1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจบัชนิดบิด จ านวน 1 ตู้   
จ านวนเงินที่ขอโอน 5,500 บาท 
        2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท   
จ านวนเงินที่ขอโอน 11,000 บาท 
        3. ค่าจัดซื้อเครือ่งโทรศัพทม์ีสาย จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท จ านวน
เงินที่ขอโอน 12,000 บาท  รวมจ านวนเงินที่ขอโอนของส านักงานปลัด 28,500 บาท 
        ของกองคลัง  ขอโอนจ านวน 1 รายการ 
        1. ค่าจัดซื่อโต๊ะท างานชนิดโต๊ะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 152.4x76.2x75 ซม.  
จ านวน ๑ ตัว  จ านวนเงินที่ขอโอน 10,000 บาท 
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        ของกองช่าง  ขอโอนจ านวน 3 รายการ 
        1. ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จ านวน ๑ คัน  จ านวนเงินที่ขอโอน  
575,000 บาท  เป็นไปตามบัญชีมาตรครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
        2. ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่นอ้ยกว่า ๒ แรงม้า จ านวน ๒ เครื่อง  
จ านวนเงินที่ขอโอน 17,000 บาท 
        3. ค่าจัดซื้อเครือ่งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
พร้อมใบมีด จ านวน ๒ เครื่อง จ านวนเงินที่ขอโอน 19,000 บาท  รวมจ านวนเงินที่ขอ
โอนของกองช่าง  611,000  บาท 
        ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ขอโอนจ านวน 8 รายการ 
        1. เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ระบบ Inverter จ านวน   
๑ เครื่อง จ านวนเงินที่ขอโอน 48,100 บาท 
        2. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จอแสดงผลแบบ LCD จ านวน 7 เครื่อง ราคา 
จ านวนเงินที่ขอโอน 10,500 บาท  ส าหรบัใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ ๗ แห่ง 
        3. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบที ่๒ จอแสดงภาพขนาดไม่ 
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน  ๑ เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน 30,000 บาท 
        4. เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION  แบบฉีดหมกึ พรอ้มติดตั้งถังหมึกพมิพ์  
จ านวน ๑ เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน 7,500 บาท 
        5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จ านวน ๑ เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน
5,800 บาท 
        6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครือ่งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก โดยมลีิขสิทธ์ิถูต้อง (OEM)  จ านวน 1 ชุด  จ านวนเงินที่ขอโอน 3,800 บาท   
        7. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินที่ขอโอน 12,000  
บาท 
        8. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินที่ขอโอน 700 บาท 
รวมจ านวนเงินที่ขอโอนของกองการศึกษา 118,400 บาท 
        ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอโอนจ านวน 5 รายการ 
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน มีแป้นพิมพ์และเมาส์ จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน 17,000 บาท 
        2. เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงินที่ขอโอน 16,000  บาท 
        3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน 
5,800 บาท 
        4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ก แบบมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง (OEM) จ านวน ๒ ชุด จ านวนเงินที่ขอโอน 7,600 บาท 
        5. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน 2 ชุด จ านวนเงินที่ขอโอน 24,000  
บาท  รวมจ านวนเงินที่ขอโอนของกองสาธารณสุขฯ  70,400 บาท      
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        ของกองสวัสดิการสังคม  ขอโอนจ านวน 9 รายการ   
        1. เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน 48,000 บาท 
        2. โต๊ะท างานแบบโต๊ะเหลก็ ขนาด 137.2 x 66 x 75 ซม. พร้อมกระจกปูโต๊ะ  
จ านวน 1 ตัว จ านวนเงินที่ขอโอน 9,390 บาท 
        3. เก้าอี้ผู้บรหิารขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ๕ แฉก จ านวน 1 ตัว  จ านวนเงินที่ขอโอน 
3,000 บาท 
        4. เก้าอี้ส านักงานขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ๕ แฉก จ านวน 3 ตัว จ านวนเงินที่ขอโอน 
7,500 บาท 
        5. เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊กส านักงาน  ส าหรบังานส านักงาน มหีน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงินที่ขอโอน 32,000 บาท 
        6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครือ่งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก มีลิขสิทธ์ิถูกต้องแบบ OEM  จ านวน ๒ ชุด  จ านวนเงินที่ขอโอน 7,600 บาท 
        7. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน ๒ ชุด จ านวนเงินขอโอน 24,000 บาท 
        8. เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED สี  จ านวน ๑ เครื่อง  
จ านวนเงินที่ขอโอน 15,000  บาท 
        9. เครื่องสแกนเนอรส์ าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ จ านวน ๒ 
เครื่อง 34,000 บาท รวมจ านวนเงินที่ขอโอนของกองสวัสดิการสงัคม 180,590 บาท   
         ในรายการของครุภัณฑ์คอมพิวเตอรเ์ป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์และราคาที่ทาง
กระทรวงเดมิทีเ่รียกว่ากระทรวง ICT ตอนนี้เปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสงัคม หรือย่อๆ สั้นๆ ว่ากระทรวง DE   รวมจ านวนเงนิที่ขอโอนทั้งส้ิน 
1,018,890 บาท  น าเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม ่

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 
 

จากรายการทีป่ลัดได้ช้ีแจงในเรือ่งของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563 นั้น ผมตั้งข้อสังเกตุว่ารายละเอียดที่ขอโอนกับงบประมาณที่ขอโอน 
ไม่ทราบแหลง่ที่มา ให้ช้ีแจงว่าโอนจากหน่วยงานไหนไปหนว่ยงานไหน โอนจากในส่วนของ
ค่าอะไรไปใช้จ่ายในรายการใหม่ อยากให้ช้ีแจงด้วยเพื่อใหส้ภาได้มีส่วนได้รับรูร้ับทราบ  
บางทีโอนจากรายการที่ตั้งไปแล้วแต่ว่าประชาชนอยากจะให้ท า แต่ว่าเป็นการโอนโดย
ไม่ได้แจ้งสภาว่าจะโอนจากตรงไหนไปตรงไหน ตอนนี้ดูแล้วมีแต่จ านวนเงินที่ขอโอน แต่ 
ว่าในรายการที่ขอโอนนั้นจากรายการไหนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
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ต้องขออภัยที่ไม่แจกเอกสารใบโอนชุดน้ีใหซ้ึ่งในเอกสารชุดน้ีจะมีว่าโอนจากไหนไปและ
รายละเอียดอะไรบ้าง เพียงแต่ท าสรปุใหเ้พื่อทีจ่ะได้ดูไดง้่ายว่ามีรายการอะไรบ้างที่ขอ
โอนและในยอดวงเงิน ในส่วนของเอกสารที่จะแจกใหท้่านนี้เป็นใบขอโอนของกองต่างๆ 
จะมบีางรายการทีผ่มตัดออก ตามที่กองขอโอนมาแต่ผมตัดออกเพือ่ไม่ให้ท่านสับสน 
ดังนั้น ถ้าท่านดูในเอกสารนี้แล้วก็คือมติจะเป็นไปตามเอกสารที่สรุปให้ท่านน้ี กบัที่ท าข้ึน
พาวเวอร์พ้อยนีจ้ะตรงกัน ส่วนเอกสารทีก่องต่างๆ เสนอขอมา ซึ่งในช้ันต้นทางผมใน
ฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และทางผู้อ านวยการกองคลังในฐานะเป็นควบคุมยอดเงิน  
งบประมาณในการจ่ายจะตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณเหลอือยู่เท่าไร มเีงินที่จะโอนได้
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หรือไม่ จะโอนจากตัวไหนมาได้ เพราะว่าในความเป็นจริงในปีนี้ในขณะนี้เราต้องมา
พิจารณาดูทัง้ทางผมและทาง ผอ.กองคลัง ว่าขณะนี้เรามเีงนิรายได้จรงิเข้ามาเท่าไร และ
มีเงินพอทีจ่ะใช้จ่ายได้เท่าไรกับในส่วนของความจ าเป็นของบางรายการที่คิดว่าจ าเป็น
ก่อนที่จะขอโอนมา จงึตัดเฉพาะรายการที่จ าเป็นที่คิดว่าจะขอโอนมาสรุปเป็นเอกสาร
สรปุแผ่นน้ี และน าเสนอเป็นพาวเวอร์พอ้ยให้ท่าน ส่วนในรายละเอียดว่าโอนจากไหนมา 
ยกตวัอย่าง ของส านักงานปลัด ในรายการแรกทีป่รบัปรุงอาคารส านักงาน 478000 
บาท อันน้ีผมตัดออกไม่ขอโอน ส่วนนอกนั้นจะมีทีบ่างรายการ เช่น ขอมา ๓ ผมตัดออก
เหลือ ๑ เช่นขอซื้อเก้าอี้มา ๓ ตัว ตัดออกเหลือ ๑ ตัว เป็นต้น  ขอซื้อคอมพิวเตอร์ ๒ ชุด 
ตัดออกเหลือ ๑ ชุด คือเอาที่จ าเป็นให้ใช้ได้ไปก่อนเพื่อที่จะดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าถึงเดือน
กันยายนแล้วเราจะมเีงินรายได้เข้ามาอีกสักเท่าไรที่จะน ามาใช้จ่ายได้ เพราะตอนน้ีเราจะ 
ต้องมากันเงินในส่วนของโครงการที่ยังมอียู่ รายการทั้งหลายที่โอนมานีส้่วนใหญ่แล้วจะ
โอนมาจากที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้สอยในหลายโครงการที่มิได้ด าเนนิการ เช่น ตั้งงบโครงการไว้ 
เช่น โครงการจัดงานวันลอยกระทง จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  จึงโอนจากตัวนั้นมา
เพราะว่าไม่ได้จัดแล้วเลยก าหนดช่วงวิกฤตที่ไม่เหมาะแล้ว กับบางรายการที่ตั้งไว้จากเดิม
ที่ตั้งไว้เป็นรายการใหญ่ แต่ว่า ณ วันน้ีในส่วนของความจ าเป็นในส่วนของบางเรื่องนั้นเรา
พิจารณาแล้วว่ายังไมม่ีความจ าเป็นพอ ในขณะนี้เรามีความพร้อมที่จะสามารถด าเนินการ
ได้ก่อนก็ด าเนินการนี้ไปก่อน ในส่วนของงบโครงการทีเ่ป็นงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างตรงนั้น
ยังอยูไ่ม่ได้ไปกระทบ  หรืออย่างเช่นของกองคลงั โอนมาจากในส่วนของโครงการจัดท า
แผนที่บญัชีทะเบียนทรัพยส์ิน ซึ่งในส่วนของตรงนีก้็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่แล้ว
จึงโอนออกไป หรืออย่างในส่วนของกองสวัสดิการสงัคมเองโอนมาจากรายการต่าง เช่น 
โครงการจัดงานวันผู้สงูอายุ หรือในส่วนของรายการที่โอนมาจากรายการที่ตัง้ไว้แล้วเหลือ
จึงโอนจากตัวนั้นมา  ของกองการศึกษากโ็อนมาจากโครงการที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ด าเนินการ
แล้วว่าเหลอืซึ่งเป็นในส่วนของค่าใช้สอย รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารแต่ว่าถ้าท่านเทียบ
รายการว่ามรีายการไหนบ้างตอ้งดูตามที่สรุปมาให้นี้ เทียบกบัใบโอนว่าโอนมาจากราย 
การไหน ซึ่งเอกสารนีเ้มื่อที่ประชุมสภาให้การอนุมัติแล้วจะจดัท าเอกสาร (ใบโอน) นีใ้หม่ 
เพราะว่าใบโอนต้องเข้าไปท าแล้วเสนอให้ท่านประธานสภาลงนาม ซึง่จะเป็นการเข้าไป
ท าในระบบของ e-LASS ในระบบคอมพิวเตอร์ และทางกองคลังจะไปตัดยอดว่ามรีาย 
การโอนจากไหนไปไหนบ้าง น าเรียนทีป่ระชุม 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 

จากเอกสารในการช้ีแจง ใบโอนที่แจกให้ในหน้าที่ ๓  ผมมองว่าในรายการที่ตัง้ซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท และอีกรายการคือ 
ตั้งจ่ายเพือ่จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุม่ไม้ จ านวน ๒ เครื่อง จะเป็นรายการเดียวกันกบัทีซ่ื้อ
มาแล้วหรอืไม่ เพราะว่าผมเห็นว่าตอนน้ีมเีจ้าหน้าที่ได้ใช้ของเหล่าน้ี และเห็นว่าเป็นของ 
ใหม่แล้วถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเพิง่ซื้อมา แล้วเป็นความจ าเป็นใดทีจ่ะต้องซื้อใหม่เพิม่
อีก หรือถ้าเป็นการซื้อมาก่อน ก่อนที่จะมาขอโอนงบประมาณเป็นไปได้หรือไม่ อยากจะ
ให้ช้ีแจงตรงนี้ด้วย เพราะว่าดูแล้วเอกสารนีเ้หมอืนกับมีความจงใจเพือ่ไม่สง่ใหส้มาชิกได้ 
ดูรายละเอียดในการปฏิบัติงาน อยากให้ช้ีแจงตรงนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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ของเดิมทีท่่านเห็นว่ามีใช้อยู่ขณะนี้นั้น ตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 เป็นของ
กองสง่เสรมิการเกษตร และของส านักงานปลัดในการทีจ่ะเป็นหน่วยงานจัดซื้อซึ่งตั้งอยู่ใน
ข้อบัญญัตงิบประมาณ ในส่วนของกองช่างในขณะนีเ้ดิมมีอยู่แต่สภาพก็ใช้งานมานานแล้ว 
ขอซื้อใหม่ เพราะว่าในขณะนี้เราจะแยกกลุม่งานของพนักงานของกองช่าง เพื่อออกไป  
ด าเนินการในการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ต่างๆ ตามถนนซอยต่างๆ จะแยกกลุ่มออก 
ไป และขณะนี้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ป ีขอเพิ่มคนงานของกองช่างมาอีก ๕ คน เพื่อให้พอ
ทันต่อความต้องการ เพราะขณะนีทุ้กกลุ่มตามถนนซอยต่างๆ หญ้าข้ึนรก หรือว่ากิง่ไม้ 
แต่ว่าเรามีคนแต่ไม่มีเครื่องมอื  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   
   - ไม่มี – ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามทีเ่สนอขอให้ยกมือ (ยกมอื 15 ท่าน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2562  
 

นายสุชาติ เชยเอม 
รองนายก อบต.ละหาร 

เรื่องญัตติขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มอบใหป้ลัด อบต.ละหารน าเสนอรายละเอียด 
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ระเบียบวาระนี้เป็นญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายซึง่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งในปงีบประมาณ 2562 เราต้ังประมาณการรายรับ
ไว้ 232 ล้านบาท และมีรายรับจรงิเข้ามาเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้  ซึ่งท าให้
สามารถทีจ่ะขอกันเงินและขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงินได้ โดยเป็นการด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 254๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมือ่สิ้นสุดระยะเวลากันเงินแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรอืยังมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการโครง 
การนั้นต่อในรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้างที่ยังมิได้กอ่หนีผู้กพันให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อกีไม่เกิน ๑ ปี ต่อสภาท้องถ่ิน จึงขอน าเสนอรายการที่ 
ขอขยายเวลาเบกิจ่ายเงินซึง่จะเป็นรายการที่อยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายของ
ปีงบประมาณ 2562  
        1. ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนอสิลามสมัพนัธ์ สาขา 1  หมู่ที่ 1 จ านวน
เงินงบประมาณ 1,259,000 บาท 
        2. ค่าก่อสร้างโครงหลงัคาเหลก็คลุมลานอเนกประสงค์ มัสยิดอุ้ลยา หมู่ที่ 3  
จ านวนเงินงบประมาณ 1,125,000 บาท 
        3. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 2 จ านวนเงิน
งบประมาณ1,163,000 บาท 
        4. ค่าก่อสร้างเข่ือน คสล. คลองลากค้อน หมู่ที่ 4  ความยาว 96 เมตร จ านวน
เงินงบประมาณ 2,447,000 บาท  รายการนีม้ีการประกาศประกวดราคาไปแล้วไม่มี  
 



๙ 
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ผู้มายื่นเสนอราคา เพราะว่าแค่ 96 เมตร คงจะหาคนท ายาก แต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องขอ
ขยายเวลาแล้วขอประกาศอีก ๒ ครั้ง ถ้าไม่มผีู้มายื่นเสนอราคาก็ถือว่ายกเลิกโครงการนี ้
        5. ค่าก่อสร้างเข่ือน คสล.คลองล ารี หมู่ที่ 9  ความยาว 19 เมตร จ านวนเงิน
งบประมาณ 497,000 บาท  โครงการนี้ก็เคยประกาศประกวดราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่น
เสนอราคา 
        6. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ยางพารา ซอยสินสุข หมูท่ี่ 8  จ านวนเงินงบประมาณ
1,069,000 บาท 
        7. ค่าก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ยางพารา หมูท่ี่ 8 (บ้านนายนิรันดร์ เหลือล้น)  
จ านวนเงินงบประมาณ 448,000 บาท 
        8. ค่าก่อสร้างเข่ือน คสล.คลองล ารี หที่ 8 (บ้านนายประเสริฐ) ยาว 145 เมตร 
จ านวนเงินงบประมาณ 4,976,000 บาท 
        9. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า ซอยเจรญิรัฐ หมู่ที่ 5 จ านวนเงิน
งบประมาณ 3,193,000 บาท  
        10. ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 5 (บรเิวณหน้า
หมู่บ้านพิชามญช์ุ) จ านวนเงินงบประมาณ  914,000 บาท 
        11. ค่าก่อสร้างเข่ือน คสล.คลองลากค้อน หมู่ที่ 6 (ต่อจากเดมิ) จ านวนเงิน
งบประมาณ 4,976,000 บาท 
        12. ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองลากค้อน (สะพานเจรญิรฐั ถึงถนน
รถไฟเก่า) หมู่ที่ 5 จ านวนเงินงบประมาณ 2,664,000 บาท   
       รวมจ านวนเงินงบประมาณที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จ านวน 12 รายการ ในยอดวงเงิน 24,731,000 บาท ซึง่เป็นรายละเอียดที่อยู่ในข้อ 
บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 น าเรียนเสนอทีป่ระชุม
เพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม ่
   - ไม่มี – ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 12 รายการ ตามที่เสนอขอให้ยกมือ            
   (ยกมือ 15 ท่าน) 

มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   จ านวน 12 รายการ รวมจ านวนเงิน 24,731,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
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ขออนุญาตน าเรียนให้ทราบ 
       เรื่องการรบัสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 
สิงหาคมนี้ ในวันและเวลาราชการ ขณะนี้ยังไม่มผีู้มาสมัคร 
       เรื่องขยายเวลาการรับช าระภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง ซึ่งเดิมทกี าหนดจะต้องช าระ
ภาษีภายในเดือนมีนาคม 2563  แตไ่ด้มีพระราชก าหนดใหข้ยายเวลาให้ช าระภาษีภาย 
ในเดือนสิงหาคม 2563  ฉะนั้น ท่านผู้ที่ได้รบัแจง้การประเมินภาษีแล้วจะต้องช าระภาษี 
ภายใน 31 สิงหาคมนี้  ซึ่งทางผมได้สัง่ใหท้างฝ่ายจัดเก็บรายได้เปิดรบัเวลาในการช าระ 
 



๑๐ 
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ภาษี ในช่วงเที่ยงและในตอนเย็นจนถึงเวลา 18.30 น. วันจันทร-์ศุกร์ และในวันเสารท์ี่
จะถึงนี้อีก ๑ วัน เพื่อรบัการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
       ในวันพรุ่งนี้จะมีการอบรมตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการ
อบรมใน ๓ เรื่อง คือ เรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง เรื่องเกี่ยวกบัขาดสารอาหารไอโอดีน และเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการท า CPR ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญทุกคนควรจะเรียนรู้ไว้ 
เพราะสามารถช่วยชีวิตคนได้ในยามฉุกเฉิน ถ้าหากว่าท่านใดว่างก็เรียนเชิญมาร่วมในการ
อบรมเพื่อเป็นความรู ้
       ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม จะเป็นการอบรมของกองส่งเสรมิการเกษตร ในเรื่องของแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร  ทางกองเกษตรคงจะแจ้งให้ทุกทา่นทราบแล้ว  
       ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม จะเป็นการอบรมในเรื่องของการประหยัดพลังงาน สถานที่
อบรมไปอบรมที่ศนูย์เกษตรศรียวง ที่ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย หลายท่านคงจะ
เคยได้ยินช่ือคงจะรูจ้ัก ซึง่เป็นบุคคลหนึ่งทีม่ีช่ือเสียงหลายอย่าง  
        ในส่วนของการด าเนินโครงการในช่วงของเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้เราก าลังด าเนิน 
งานโครงการในเรื่องของการด าเนินการซ่อมแซมในส่วนของสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ช ารุด
เสียหาย อาจจะเป็นช่วงที่มฝีนตกบ้างอะไรบ้าง ขณะนี้ไม่กังวลเรื่องน้ าท่วม แต่ขณะนี้สิ่ง  
ที่เกิดข้ึนคือน้ าขังแอ่ง เวลาทีฝ่นตกลงมาแล้วขัง บางจุดขังแล้วไม่รู้จะสบูออกไปทางไหน
เหมอืนกันไม่มทีางใหสู้บออก อันน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ซึ่งผู้เป็นเจ้า 
ของที่ดินเองก็ต้องดูแลที่ดินตัวเองด้วย เพราะบางทีท่านไม่แบ่ง ไม่เว้นทางเดิน ทางน้ า
อะไรเลย บางทีขายยกโฉนดไปเลยไม่เว้นทางเดินทางน้ า และพอไม่มีทางเดินเข้าออก ไม่
มีทางน้ า ก็จะมารอ้งเรียน อบต.  ยกตัวอย่างหมู่ ๕ ถนนรถไฟ รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางทีส่่วน
บุคคล ทุกคนมีทีอ่ยู่ ท าไมไม่เว้นที่ของตัวเองไว้สัก ๕ เมตร เพื่อท าถนน ท าทางน้ า ดังนั้น 
พอเกิดปัญหาข้ึนมาการที่ อบต.จะเข้าไปแก้ไขก็ยากเพราะเป็นที่ส่วนบุคคล เจ้าของเขาก็
ยินยอม จรงิอยู่เขาพูดด้วยปากว่าท าได ้แต่เราก็ไม่ไปเสี่ยงเพราะว่าที่ส่วนบุคคล   
        อีกเรื่องหนึง่ เนื่องจาก ณ ปัจจุบันน้ีสภาพความแห้งแล้ง และจะยิ่งทวีความรุนแรง 
ข้ึน ฝนที่ตกมาไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย ท าให้ตอนนี้น้ าตามคลองต่างๆ แหง้ มีแต่จะแหง้ลง  
สิ่งหนึ่งทีจ่ะเกิดข้ึนก็คือน้ าไม่หมุนเวียน เมื่อน้ าไมห่มุนเวียนก็เกิดน้ าน่าเสีย อบต.พยายาม 
ด าเนินการแล้วโดยการใช้น้ าผสมสาร EM ที่จะไปฉีด แต่ผมคิดว่าคงจะได้แค่อยู่ในระดับ
นั้น จะแก้ให้หายเลยคงไม่ได้เพราะตราบใดที่น้ ามันไมห่มุน ชลประทานเองยังกักน้ าอยู่ไม่
ปล่อยน้ า แล้วคาดว่าสถานการณ์นีฝ้นคงจะมีอยู่อกีช่วงหนึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้  
แล้วหลงัจากนั้นก็คงจะแลง้ น้ าจะยิ่งแห้งมากยิ่งข้ึน และจะเริ่มการเน่าเสียมากขึ้น ดังนั้น 
ฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าท่านที่ท านา ส่วนทีเ่ลี้ยงสัตว์น้ า เลี้ยงปลา  ต่อไปท่าน
อาจจะตอ้งซือ้น้ า และสาเหตหุนึ่งที่น้ าเน่าเสียกจ็ากบอ่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง ที่ถ่ายเทน้ าลงมา 
ส่วนหนึ่งด้วยแล้วน้ ามันไม่ไหลก็ไปเกิดสะสมและเกิดการเน่าข้ึนมา เป็นปญัหาหนึ่งซึง่เรา
ก็พยายามทีจ่ะแก้ไขแต่ว่าเราก็แก้ได้เท่าที่เราท าได้ เพราะถ้าตราบใดที่ไม่มีน้ ามาผลักดัน  
ในขณะนี้ฝนตกชุกในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน ถ้าเราได้ยินข่าวจะเห็นว่า 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน แพร่ สุโขทัย น้ าท่วม คงต้องใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน แล้ว
น้ าจากสุโขทัยจะลงมา เพราะสุโขทัยแม่น้ ายมผ่ากลางตัวจังหวัดจากเหนือถึงใต้ แล้วแม่ 
น้ ายมเป็นแม่น้ าสายเดียวที่ไมม่ีเข่ือนกั้นน้ า ฉะนั้น สุโขทัยจะเป็นแบบนี้ ฝนตกหนักน้ าจะ
ท่วม ฝนหยุด ๓ วัน น้ าจะแห้ง  แล้วหลังจากนี้หลังจากลอยกระทง น้ าในแม่น้ ายมจะยิง่ 
แห้งจนกระทั่งดินแตกระแหงเลย ถึงขนาดเจาะบ่อบาดาล ๒๐๐ เมตร ยังไมเ่จอน้ า ดังนั้น 
 



๑๑ 
 

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 

เขาเคยคิดที่จะสร้างเข่ือนที่แก่งเสือเต้นหลายคนคงได้ยิน แต่ก็มีการคัดค้านมาตลอด แล้ว
จะท าใหสุ้โขทัยน้ าท่วมอย่างนี้ตลอด จากสุโขทัยกจ็ะมาท่วมพิษณุโลกทีเ่ราเคยได้ยินช่ือ
คือบางระก า แล้วจากนัน้จะเป็นพจิิตรเป็นจังหวัดต่อไปที่จะถูกน้ าท่วม เพราะถูกน้ าท่วม 
จากพิจิตรกจ็ะลงมานครสวรรค์ น้ าจะมาชนกบัทีเ่ข่ือนเจ้าพระยาที่ชัยนาท ฉะนั้น คาดว่า
คงใช้เวลาอีกประมาณ ๑ เดือน น้ าที่ท่วมสุโขทัยจะลงมาถึง อันน้ันอาจจะมาช่วยผลกัดัน
น้ าได้ ในทุ่งตะวันแถบกาญจนบรุี สุพรรณบุรี ตอนนี้พอมีฝนลงมาบ้าง ซึง่เขาก็ต้องกักน้ า
ไว้เพื่อการผลิตไฟฟ้าด้วย ไม่นั้นก็จะมีน้ าไม่เพียงพอ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเข่ือนภูมิพล เข่ือน
สิริกิต์ น้ ายังไมเ่พียงพอ หรือว่าเข่ือนล าน้ าพอง เข่ือนจุฬาภรณ์ เข่ือนล าโดมน้อย เข่ือน 
ล าปาว น้ าก็ยังไม่พอที่จะส่งลงมา หรอืในแถบเข่ือนขุนด่าน น้ าก็ยังไม่เพียงพอ  ดังนั้น   
สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากท่านคือเกษตรกรจะต้องปรับ อาจจะตอ้งปรับจากการท านาไปเป็น
อย่างอื่นเป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย เพราะ (๑) น้ าน้อยแล้ว (๒) น้ าที่เน่าเสียอยู่ อาจจะไปใช้ใน
การท านาไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นทีเ่ป็นพืชที่ใช้น้ าน้อย ที่จะสามารถที่
จะอยู่ได้ และสิ่งหนึง่ที่ให้ท่านระมัดระวังด้วยคือ การระบาดของศัตรูพืชที่จะเกิดข้ึนไม่ว่า
จะเป็นเพลี้ย การระบาดของโรคที่กับสัตว์น้ า ที่น้ าเกิดการเสยี กับตอนนี้คือการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก กบัโรคชิคุนกุนยา ต้องประชาสัมพันธ์ในการทีจ่ะระมัดระวังและ  
ดูแลตัวเองกอ่น แล้วคนในครอบครัว ชุมชน  ในส่วนของ อบต. ก็ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ในส่วนของ อบต.ที่ด าเนินการอยู่ในด้านในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควัน การแจก
ทรายอะเบทต่างๆ แต่ถ้าเจอใครทีเ่ป็นโรคไข้เลือดออกหรือชิคุนกุนยาให้รีบแจ้งมาเพราะ
เราจะต้องไปด าเนินการในการก าจัดโรค ก าจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตร 
จากบริเวณทีเ่กิด ซึ่งขณะนี้รายมีเกิดข้ึนแล้ว  ฝากท่านช่วยประชาสมัพันธ์โดยเฉพาะที่
เป็นแหล่งชุมชน ที่เป็นชุมชนหนาแน่นแออัด ซึง่มีอยู่ และทา่นที่มีปศุสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยง
แพะ ซึ่งจะเป็นแหลง่หนึง่ที่ดึงดูดความสนใจของยงุ อาจจะไม่ยุงลายอาจจะเป็นยุงอื่น    
ซึ่งกจ็ะน าพาโรคมาให้ท่านไดเ้หมอืนกัน ฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทัง้โรคติดต่อและ  
โรคไม่ติดต่อ 
        เรื่องต่อมาฝากช่วยประชาสมัพันธ์ กลุ่มองค์กรใดที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรบัเงิน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ หรือที่เรารูจ้ักว่ากองทุน สปสช. ให้รบีเสนอโครง 
การเข้ามาภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ เพราะว่าในเดือนหน้าเราจะต้องจัดท าแผนเพื่อขอ 
รับการสนบัสนุนงบประมาณไปทีส่ านักงาน สปสช. คือในส่วนของงบ อบต. ประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วทีจ่ะขอสนบัสนุนจาก สปสช. อีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น 
เราจะมีวงเงินที่ใช้ในการจัดท าโครงการในส่วนของกองทุนสง่เสริมสุขภาพน้ีอยู่ทีป่ระมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ฉะนั้น กลุ่มองค์กรใด สถาบันการศึกษาใด จะขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณนี้ในเรื่องของการสง่เสรมิสุขภาพ ในเรือ่งของการป้องกันโรค ให้รีบเสนอ
โครงการเข้ามาภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ รายละเอียดติดตอ่ได้ที่ทางกองสาธารณสุขฯ  
ในเงื่อนไขต่างๆ คือ กลุม่องค์กรนั้นจะต้องมีด าเนินกจิกรรม มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน ซึ่งผู้ร่วมกจิกรรมนั้นจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของ อบต.ละหาร
หลักๆ  แต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมได้ในกจิกรรมที่จัดข้ึน แต่ว่าในโครงการที่ท่านจะเสนอ
เข้ามาจะต้องเป็นผูร้่วมกจิกรรมที่ภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการแอโรบิค โยคะ 
หรือฟุตบอล  สถานศึกษาต่างๆ ก็เสนอขอมาได้ในงบของกองทุนนี ้
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