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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีหนึ่ง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  256๔   เวลา  ๐๙,๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  

 
 

ผู้มาประชุม 

1 นายทองสุข     แสงจันทร์ 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     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
7 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
๘ นายประจบ     แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๕  
9 นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 

10 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๑๑ นายปรีชา    วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๒ นายมูฮำหมัด   เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๓ นายสมเกียรติ   เจริญสุข 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      ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
2 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
3 นางสาววรรณภา  วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
4 นางอรอนงค์  สมสวย รองปลัด อบต.ละหาร 
5 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
๖ นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๗ นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘ นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙ นางจุรี  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

๑๐ นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 

  



 

๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑๑ นางสลีฉาย   สมดี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๑๒ นางสาวจุฬารัตน์   แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๑๓ นางรพีพรรณ   ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๔ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น. 

เลขานุการฯ  วันนี้เป็นการเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
   ๒๕๖๔  สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑  บัดนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาได้เข้าอยู่ในที่ประชุมครบองค์ 
   ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม 
   ระเบียบวาระ 
 

นายทองสุข แสงจันทร์ 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้เวลาประชุม 
แล้วขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ   
   ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยที่หนึ่ง 

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมตกิำหนดสมัยประชุมสามัญ 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  สมัยที่หนึ่ง  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นั้น 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
   บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และตาม 
   ความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่หนึ่ง  ในวันที่      
   ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔   
         (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ประธานฯ  ๑.๒  แนะนำตัวข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาใหม่ 
    ๑) นางสลีฉาย  สมดี  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน             
   โอน(ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่    
   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ๒) นางสาวจุฬารัตน์  แสงรุ่งเรือง  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ               
โอน(ย้าย) มาจาก อบต.บางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่    
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 



 

๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๓  สมัยท่ีสี่    
   ครั้งที่ ๑/256๓  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๓       
   สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 256๓   
    หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศเรียก
   ประชุมสภา และแนะนำตัวข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาใหม่  
    หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
   นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓) 
   รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๔-๖   
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่องรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน ประจำปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๓ และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียด  
   อยู่ในหน้าที่ ๖-๗   
    หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่องรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   อบต.ละหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๘-๙   
    หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
   ๒๕๖๔  รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๙-๑๐ 
    หน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุข ๑ รายการ รายละเอียดอยู่ใน
   หน้าที่ ๑๐-๑๑   
    หน้าที่ ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ ๕.๑ เรื่องการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก 
   เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
   รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๑-๑๒ 
    หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวารที่ ๕.๒ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.  
   ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ ๔ สมัย 
    หน้าที่ ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ ท่านนายกฯ ได้ขอบคุณสมาชิก และ 
   ในส่วนของนโยบายแนวทางดำเนินงาน และในส่วนของการอภิปรายเสนอความเห็นข้อ 
   ซักถามของสมาชิกรายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓-๑๘   
    หน้าที่ ๑๘ เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาแล้ว  รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๘-๒๑   
    มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรอืไมเ่ชิญครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
   พ.ศ. 256๓ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑/256๔  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 256๔ (ครั้งที่แล้ว)  
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ท่าน)  



 

๔ 
 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๓ สมัยท่ีส่ี ครั้งที่ ๑/2563 
   เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่แล้ว) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ  ๓.๑ เรื่องการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้ดำเนินการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับทุกหมู่ ทุกกลุ่ม ทุก
หมู่บ้าน ในเขตตำบลละหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พอร์ท 
๐๙ จำกัด  ซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นเราได้รับความร่วมมือและเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกท่าน
ให้ความสำคัญให้ความร่วมมือกับการป้องกันเชื้อไวรัสนี้  ประเด็นสำคัญคือการปล่อยปะ
ละเลย เราได้ให้ความสำคัญและชี้แจงไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดถูก
ส่งไปถึงภาคประชาชนที่เป็นรายละเอียดในการป้องกัน ตลอดจนเราได้ดำเนินการในส่วน  
สปสช. คือจัดซื้อหน้ากากอนามัย และมีในส่วนที่เป็นลักษณะการแพทย์ด้วยกับการแจก 
จ่ายให้กับทางผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าคนในตำบลละหาร ซึ่งต่อไปเราจะ
ขอความร่วมมือว่าสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นเรื่องที่จะถูกมองว่าผลของการดำเนินงาน
สำเร็จมากน้อยแค่ไหน อยู่ที่พวกเราในฐานะท่ีเป็นบารมีชนของทุกหมู่ ทุกหมู่บ้าน ด้วย
การใส่แมสเป็นประจำทั้งที่รู้สึกว่าอึดอัดก็ตาม เพื่อเป็นแบบอย่างและให้ประชาชนได้เห็น
ว่าการป้องกันดีที่สุดคือป้องกันตัวของเราเองเป็นหลัก ต่อไปก็ขยายเครือข่ายไปเป็นครอบ 
ครัว คนรอบข้าง ถ้าทุกคนมีความใส่ใจร่วมรับรู้ทุกท่านปัญหาก็น่าจะไม่เกิด และเป็นอีก
หนึ่งเรื่องที่ถูกมองว่าการดำเนินการในสิ่งที่เรามองไม่เห็น อันนี้ต้องระมัดระวัง ทุกครั้งที่
การอยู่ร่วมกัน การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรม ขอให้อยู่ในแนวทางท่ีสาธารณสุข    
กำหนด และอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส งานประชุม 
สัมมนา ขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบของสาธารณสุข และอำเภอบางบัวทอง
กำหนดมา เราในฐานะเป็นท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะถูกคัดกรองด้วยกับการประเมิน 
ความเสี่ยง  ฉะนั้น ใครที่คิดจะแต่งงาน จะทำบุญ ที่มีคนเกิน ๑๐๐ คนข้ึนไป ขอให้ได้มา
ทำเรื่องให้ถูกต้องเพ่ือเราจะได้ปลอดภัย และเราจะได้ดูแลหลักเกณฑ์นี้ให้ชัดเจน ด้วยกับ
การมีจุดคัดกรอง มีจุดดูแลในเรื่องสาธารณสุขถ้วนหน้ากัน  ฉะนั้น ฝากว่า ณ วันนี้เหตุ 
การณ์ยังไม่ปกติเราต้องร่วมด้วยช่วยกันตลอด ดีที่สุดตัวของเราเองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 
และต่อไปในส่วนที่ อบต.ละหารดำเนินทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเป็นการตระหนักคิด 
ให้ได้มีความรู้สึกว่าความห่วงใยเหล่านี้จะต้องเกิดจากกลุ่มของพวกเราเอง  อบต.ละหาร 
มีงบประมาณ มีแนวทางและหาวิธีการดำเนินการเพ่ือไม่ให้กระทบกับภาคประชาชนให้
มาก  ๑) ต้องขอความร่วมมือ  ๒) เรื่องการแนะนำ ๓) ให้ความรู้ความเข้าใจ ฝากทุกท่าน
นำเสนอภาคประชาชนและในเขตดูแลของพวกท่านเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  และเรา
ก็จะมีมาตรการซึ่งถือว่าในส่วนที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้อำนาจกับทางท้องถิ่นดำเนิน 
การในเรื่องของการป้องกันโรค  เราในฐานะท่ีเป็นท้องถิ่นก็อยากจะนำเสนอว่ากิจกรรม
ทุกกิจกรรม งบประมาณทุกงบประมาณ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นไปได้ด้วยกับการ 
ขออนุมัติจัดซื้อวัคซีน เพ่ือที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ซึ่งจะมีความเสี่ยงเป็นอันดับแรก ซึ่งทางองค ์
การบริหารส่วนตำบลชอบที่จะดำเนินการลักษณะนี้แต่ก็มีข้อแม้ว่าในฐานะที่เราอยู่ใต้การ
ปกครองของกระทรวงมหาดไทย เราจะยึดระเบียบเป็นหลักด้วยกับการอนุญาตของกระ 
ทรวงมหาดไทยเป็นที่ตั้งเพ่ือเราจะได้ดำเนินการต่อไป และต้องขอขอบคุณพวกเราสมาชิก



 

๕ 
 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 

ทุกคน  อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ซ่ึงทีใ่ห้ความร่วมมือในการดำเนินการในการแจก
น้ำยาเมื่อ ๒,๓ อาทิตย์ที่แล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องดูแลกันไปโดยตลอด     
ขออนุญาตที่จะนำเสนอเป็นเบื้องต้น ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  ทราบ 

ประธานสภาฯ  ๓.๒  เรื่องรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
   (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔) 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        การรับจ่ายเงินในส่วนของในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา ตามท่ีทาง อบต.ได้ตั้งประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายไว้   
ในข้อบัญญัติงบประมาณ ในช่วงถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (๔ เดือนแรก) ของปีงบ 
ประมาณเรามีเงินรายรับจริงที่ได้รับเข้ามารวม ๕๘,๕๐๐,๙๕๖.๘๐ บาท โดยเป็นรายได้
จากภาษีที่ อบต.มีอำนาจจัดเก็บเอง คือ  
        - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ท่ีค้างอยู่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินที่ค้างอยู่ รวม ๒๖๓,๙๐๔.๙๖ บาท      
        - รายได้จากอากรการฆ่าสัตว์ คือตีตั๋ววัว ตอนนี้เราเก็บได้คือในส่วนของการเชือด
วัว ส่วนไก่ เป็ด ยังได้รับการยกเว้นอยู่ จำนวน ๑๒,๙๘๘ บาท   
        - รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งเก็บได้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล 
ฝอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
พาณิชย์  รวม ๑,๔๗๒,๓๖๒.๘๐ บาท    
        - รายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา ๑๕,๘๙๓ บาท   
        - รายได้จากใบอนุญาต ซึ่งเก็บได้ ๘๙,๖๒๖ บาท คงจะเก็บไม่ได้อีกแล้วที่เก็บได้นี้
คือในช่วงของปีที่แล้ว ส่วนตั้งแต่ขึ้นต้นของปีใหม่มานี้เนื่องจากว่าได้มีพระราชกฤษฎีกา
ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข จึงทำให้เราไม่
สามารถจัดเก็บรายได้ตรงนี้ได้ คาดว่ารายได้ตรงนี้จะขาดหายไปอีกช่วงหนึ่งอีกประมาณ 
๒ ล้านบาท หลังจากท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง ๙๐%  
สมมุติว่า อบต. ประเมนิเก็บภาษีบ้านท่านประธานสภาไว้ ๑๐๐ บาท เราจะเก็บได้จริง 
แค่ ๑๐ บาท ตรงนี้ทำให้รายได้ของท้องถิ่นขาดหายไปอีกจำนวนมาก   
        - รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ๑,๔๘๒,๙๐๖.๕๓  บาท 
        - รายได้อ่ืนๆ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  ๕๒,๘๖๐  บาท 
        - รายได้จากภาษีจัดสรร (ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน) จำนวน ๓๕,๘๕๓๕๘๙.๕๑ บาท ซึ่ง
รายได้ตัวนี้ก็จะลดหายไปอีกเหมือนกัน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
เพราะว่าขณะนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดินจากร้อยละ ๒ เหลือร้อยละ ๐.๐๑  ฉะนั้น รายได้ตรงนี้ของท้องถิ่นก็จะ
หายไปอีกก็ไม่ทราบว่ารายได้ที่หายไปทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ รัฐบาลจะเอาจากตรงไหน
มาชดเชยให้กับท้องถิ่นรัฐบาลยังไม่พูดถึงตรงนี้เลย ในขณะนี้ท้องถิ่นหลายแห่งที่อยู่ต่าง 
จังหวัดเล็กๆ ไม่มีรายได้แล้วแม้แต่จะจ่ายเงินเดือนกัน 
      - รายได้จากเงินอุดหนุนซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน ไม่ได้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนๆ อีก ๑๙,๒๕๖,๘๒๖ บาท ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวัน และเบี้ยยังชีพทั้งหลาย 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

       ในสว่นของรายจ่ายขณะนี้มีรายจ่ายซึ่งรวมทั้งรายจ่ายซ่ึงค้างจ่ายของเดิมและที่จ่าย
จากเงินสะสมในห้วง ๔ เดือนของปีงบประมาณ  จำนวน ๘๑,๔๘๖,๕๐๘.๖๗ บาท  ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินที่บอกว่าค่าใช้จ่ายรายจ่ายจริงสูงเพราะว่า
เป็นเงินของงบประมาณค้างเก่าท่ีนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณนี้ที่มีการดำเนินการต่อ 
เนื่องมาตามท่ีสภาได้อนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเอาไว้ นำเรียนที่ประชุม
เพ่ือโปรดทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ๔.๑  เรื่องขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายก อบต.  มอบให้ปลัด อบต.ละหารชี้แจงรายละเอียด  
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ในส่วนของการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  โดยมีรายการที่ขอโอน ดังนี้ 
        ของสำนักงานปลัด   
        รายการที่ ๑  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์ ค่าตู้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง ในวงเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท คือเป็นตู้ชุมสาย
โทรศัพท์ เพราะว่าตู้ชุมสายเดิมที่เราติดต้ังอยู่ภายในอาคารสำนักงาน ติดตั้งมานานแล้วมี
สภาพชำรุด ปัจจุบันนี้โทรศัพท์จากภายนอกโทรเข้ามาบางทีโทรเข้ามาไม่ได้ หรือแม้แต่
สายภายในเองก็ติดต่อกันไม่ได้ เพราะว่ามีความชำรุดเก่า กับเนื่องจากว่าในขณะนี้เรามี
ส่วนงานต่างๆ เพิ่มขึ้น จึงมีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไป ช่องที่มีอยู่ สมมุติว่ามีอยู่   
๖ ช่องจากภายนอก ๑๐ ช่องจากภายใน ตอนนี้เราลากเพ่ิมขึ้นไปเป็น ๑๕ ช่อง จึงทำให้
ระบบสัญญาณไม่ดีเป็นการไปแบ่งกัน จึงขอติดตั้งใหม่โดยจะเป็น 
        - ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ๑๖ สายนอก ๓๒ สายภายใน จำนวน ๑ ระบบ  
        - ตู้หลักพ้ืนฐาน ๖ สายนอก ๑๖ สายใน จำนวน ๑ ตู้  
        - แผงขยาย ๖ เบอร์ สายนอก จำนวน ๑ แผง   
        - แผงขยาย ๑๖ เบอร์ ภายใน จำนวน ๑ แผง   
        - เครื่องคีย์ดิจิตอล ๘ ปุ่มสายนอก หน้าจอ ๑ บรรทัด จำนวน ๑ เครื่อง 
        - ตู้กระจายสายโทรศัพท์ จำนวน ๑ ตู้ 
        - ตู้ RACK 6U ความลึก ๕๐ Cm.  จำนวน ๑ ตู ้
        - Materail  จำนวน ๑ ชุด   
        - ค่าแรงติดตั้งและโปรแกรมระบบ จำนวน ๑ งาน  
        (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านไป)  
        รายการที่ ๒  ขอโอนจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมที่ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ๑ เครื่อง  ในวงเงิน ๒,๕๐๐ บาท  เป็นการจัดตั้งซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้
กับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยกำลังไฟด้านนอกไมน่้อยกว่า ๘๐๐VA (๔๘๐ วัตต์)  
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที  
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ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

 
        ของกองการศึกษาฯ  ขอโอนเงินจากค่าวัสดุกีฬา ซึ่งตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โดย 
มีรายการที่ขอโอน ดังนี้ 
        รายการที่ ๑  เป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบมีสาย จำนวน ๒ เครื่อง  จำนวน
เงิน ๖,๐๐๐ บาท  เป็นระบบโทรศัพท์ที่รองรับบริการ ระบบตอบรับอัตโนมัติบันทึก
ข้อความได้ ๑๕ นาที หน้าจอ LCD ๓ บรรทัด มีปุ่มกด Speaker Phone มีสัญญาณไฟ
เมื่อมีสายเข้า 
        รายการที่ ๒  เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
๑ เครื่อง ในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จอไม่
น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์  
        รายการที่ ๓  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท เป็นเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์
ได้พร้อมอุปกรณ์  Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
        รายการที่ ๔ เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท  
        รายการที่ ๕  เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  จำนวน ๑ ชุด ราคา 
๑๒,๐๐๐ บาท 
        รายการที่ ๖  เป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  จำนวน ๑ ชุด ราคา ๗๐๐ 
บาท (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง) 
        เป็นไปตามราคามาตรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวง ICT 
เดิม เป็นการขอโอนของการศึกษาฯ รวมแล้วจำนวนเงินที่ขอโอนจากเดิมที่ตั้งไว้ในส่วน
ค่าวัสดุกีฬา ขอโอนมาในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และในส่วนของเครื่องโทรศัพท์  
รายการที่ขอโอนมีของสำนักงานปลัด และของกองการศึกษาฯ  นำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัด และของกองการศึกษาฯ ตามที่เสนอ 
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๕ ท่าน)  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงาน
   ปลัด และของกองการศึกษาฯ ตามที่เสนอ 

ประธานสภาฯ  ๔.๒ เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายการที่ได้ขอกันเงินไว้)  

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 

       ในระเบียบวาระนี้เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่สภาได้อนุมัติให้โอนเงินและได้อนุมัติให้กันเงินไว้
เมื่อตอนปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เป็นรายการเดิมซ่ึงขออนุมัติไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำหรับเป็น
ห้องทำงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย ห้องนายก ๑ ห้อง ห้องรองนายก ๒ ห้อง และ
ห้องรับรอง ๑ ห้อง  ตามแบบรายการที ่อบต.ละหารที่กำหนด โดยตั้งงบประมาณไว้ 



 

๘ 
 

 
นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวม ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากว่าในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณทีร่วมกันอยู่ในเรื่องของการปรับปรุงตกแต่งภายใน  ซึ่งจะมี
ในส่วนของรายการครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อยู่ด้วย ซึ่งเราก็ได้รับคำแนะนำมาในส่วนของ
การดำเนินการได้มีการดำเนินการไปแล้วแตว่่าติดขัดปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติของ  
ผู้เสนอราคาและในเรื่องของการประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ และได้รับการ
แนะนำจากในส่วนของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้ควบคุมในระบบของ e-GP ว่าในกรณนีี้
ให้แยกกันออกมาว่า ในส่วนของค่าปรับปรุงตกแต่งภายในมีจำนวนเท่าไรให้แยกออกมา
จากในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องให้แยกใน
ส่วนของตรงนี้ออกมา  ดังนั้น จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้ขออนุมัติไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.
ละหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ ขนาดพ้ืนที่รวม ๑๖.๘๐ x ๘ เมตร สำหรับเป็นห้องทำงานของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย ห้องนายก ๑ ห้อง ห้องรองนายก ๒ ห้อง ห้องรับรอง ๑ ห้อง  
ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด ในจำนวนเงินงบ     
ประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ ๑,๘๗๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเปลี่ยนแปลงใหม่เหลือจำนวนเงิน 
๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท  ในส่วนของรูปแบบรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจง
เพ่ิมเติม 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

การตกแต่งนี้เป็นลักษณะการกั้นห้องจะม ี๔ ห้อง มีห้องโถง ห้องนายก ห้องรองนายก 
๒ ห้อง จะมีตกแต่งพ้ืน ตกแต่งผนัง ตกแต่งฝ้าใหม่คือฝ้าจะเป็นร่องเป็นหลุมพ้ืนบุใหม่
ทั้งหมด พ้ืนปูกระเบื้องเดิมไม่ได้ทุบ สายไฟเดินตามพ้ืนและตกแต่งฝาผนังใหมท่ั้งหมด 
ได้ดำเนินการทำแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 

ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบเพ่ิมเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งระเบียบนี้ออกใช้ใหม่ตั้งแต่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการ
ที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในส่วนของผู้มีอำนาจในการให้กันเงินหรือขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินนั้นก็ต้องไปดูที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอำนาจ
ในการอนุมัติให้กันเงิน ตามข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับจ่าย 
เงิน กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรท้องถิ่นขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี  ดังนั้น จึงต้องนำเสนอที่ประชุมสภาในการขออนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ซึ่งรายการนี้เป็นรายการในหมวดของในส่วนของที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
และในส่วนของครุภัณฑ์ และเป็นอำนาจในการกันเงินของสภาที่ได้อนุมัติให้กันเงินไว้ 
จงึเป็นอำนาจของสภาในการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพ่ือขยายเวลาในการ
กันเงิน นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 



 

๙ 
 

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายการที่ได้ขอกันเงินไว้) รายการค่าปรับปรุง
   ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ เป็นค่าปรับปรุงตกแต่งภายใน     
   อาคารสำนักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒  ขนาดพื้นที่รวม ๑๖.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร  
   จำนวนเงิน ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๕ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (รายการที่ได้ขอกันเงินไว้) รายการค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร 
   อาคาร ๒ ชั้น ๒ เป็นค่าปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๒ ชั้น ๒ 
   ขนาดพื้นที่รวม ๑๖.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวนเงิน ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  ๔.๓ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 

     เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานควบคุมโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนิน
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  โดยดำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ตำบล
ละหาร จำนวน ๔,๒๔๖ คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ๒,๖๑๖ คน ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑,๔๓๐ คน  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเสี่ยง และ อสม. โดยจ่ายเป็น 

๑) ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙  จำนวน ๘,๔๙๒ โดส ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
๒) ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับฉีดวีคซีน  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓) ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีน จำนวน ๔ คน ๓๐ วัน 

เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท 
๔) ค่าอาหารว่างจัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 
  -  ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓)  และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอำนาจฯ มาตรา ๑๖ (๑๙)  ด้วยการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนเงิน 
๔,๔๓๗,๗๕๐ บาท  โดยได้รับความยินยอมจากกระทรวงมหาดไทยเพ่ิงจะดำเนินการได้  
มอบให้ปลัดฯ นำเสนอในส่วนที่เก่ียวข้องตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ท่ี อบต.พึงกระทำได้ 
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      ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้โดยเราอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  ใน
มาตรา ๖๗ ซึ่งบัญญัติว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้อง
ทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี ้ (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
       และตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา ๑๖ ซึ่งในมาตรา 
๑๖ บัญญัติไว้ว่าให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  



 

๑๐ 
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(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   
       ในสว่นของเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงก่อนหน้านี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือตอบข้อหารือของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
๑๔๐๘  ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องขอหารือแนวทางและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่าย 
เงินสะสมเพ่ือจัดซื้อวัคซีนโควิด-๑๙  โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ตอบข้อหารือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยยกขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็น พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล    
โดยสรุปคือ องค์กรท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง กับในส่วนของการดำเนินการนั้นคือให้ดำเนินการ โดย
องค์กรท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการที่สามารถที่จะดำเนินการจัดหาวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้ม 
กันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงได้  โดยอาศัยอำนาจการดำเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ในส่วนของการใช้จ่ายเงินคือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรท้องถิ่น ในข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  (๑)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
องค์ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
        และในเงื่อนไขอ่ืนคือจะต้องมีการกันเงินสำรองเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไว้ไม่นอ้ยกว่า ๓ เดือน และกันไว้อีกร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยเกิดข้ึน ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติ 
ให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะ 
เวลาไม่เกิน ๑ ปีถัดไป เรียนให้ทราบว่าในส่วนของตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้า 
ที่ขององค์กรท้องถิ่นในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรค ในเรื่องของการรักษา ในเรื่องของ
การสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน   
        ในส่วนของเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒๔๑,๙๒๑,๖๙๙.๘๔ 
บาท  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน และมีการหักจากลูกหนี้ต่างๆ แล้วเหลือ
เงินสะสมอยู่ที่สามารถจะนำไปใช้อยู่ได้ ๒๓๙,๘๕๑,๙๙๘.๗๐ บาท และพิสูจน์ยอดเงิน
สะสมจากบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังจังหวัด รวมกันแล้วมีเงินสะสม
คงเหลืออยู่ ๒๓๙,๘๕๑,๙๙๘.๗๐ บาท ซ่ึงเงินสะสมจำนวนนี้สามารถท่ีจะนำมาใช้ในการ
บริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  จาก ๒๔๑,๙๒๑,๖๙๙.๘๔ บาท  หักเมื่อมีการ
จ่ายขาดเงินสะสมที่สภาได้อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
จำนวน ๑๒,๒๖๓,๕๗๔.๗๘ บาท  และเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 
๒๖,๒๒๘,๓๒๖ บาท  สำรองสำหรับเป็นเบี้ยยังชีพไว้ ๓ เดือน จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
สำรอง ๑๐% กรณีสาธารณภัยไว้  ๒๐,๔๒๒,๘๖๖  บาท  และสำรองเป็นงบบุคลากรไว้   
๖ เดือน จำนวน ๒๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้จริง 
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่จำนวน ๑๕๔,๕๐๖,๙๑๓.๐๖ บาท ซึ่งเมื่อดูตามจำนวน
ตัวเลขนี้แล้วเท่ากับยอดเงินสะสมที่ขออนุมัติใช้จ่าย จำนวน ๔,๔๓๗,๗๕๐ บาท จึงไม่กระ 
ทบกับสถานะการคลัง  และในส่วนของเงินสะสมซ่ึงเราได้มีการรายงานยอดนี้ให้จังหวัด  
ให้ สตง.  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบแล้ว จากยอดเงินสะสมที่สามารถนำมา 
ใช้ได้  ๑๕๔,๕๐๖,๙๑๓.๐๖  บาท   



 

๑๑ 
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       ซึ่งในการดำเนินการนั้นแนวทางปฏิบัติที่มีการปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นที่ใหญ่  เทศบาล
นครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ที่มีการดำเนินการคือในส่วนของเทศบาลนครนนทบุรี
นั้นเขามีกองการแพทย์เขามีแพทย์ของเขาเอง  ดังนั้น เขาจึงสามารถที่จะสั่งยาเองได้และ
ฉีดเองได้ แต่ในส่วนของเทศบาลนครปากเกร็ดไม่มีกองแพทย์ไม่มีแพทย์  เทศบาลนคร
ปากเกร็ดก็ไปทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลชลประทานเดิม ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เพื่อให้หมอจาก
โรงพยาบาลชลประทานเป็นผู้สั่งยาและเป็นผู้ฉีด โดยตกลงกันว่าจะกี่วันอย่างไร ค่าตอบ 
แทนอย่างไร ในส่วนของทาง อบต. เทศบาลอ่ืนๆ ที่ไม่มีแพทย์อยู่จะใช้วิธีการเดียวกัน คือ
จะต้องทำความตกลงทำ MOU ร่วมกันกับโรงพยาบาล กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
กับทางโรงพยาบาล โดยเฉพาะทางโรงพยาบาลบางบัวทอง โดยขอใช้ในส่วนของแพทย์
โรงพยาบาลบางบัวทอง เราจึงตั้งเงินค่าตอบแทนให้แพทย์กับพยาบาลไว้ด้วย โดยเราคิด
เฉลี่ยตั้งไว้ว่าแพทย์ ๒ คน พยาบาล ๒ คน อาจจะสลับกันมาในแต่ละวัน เพราะว่าการฉีด
นั้นอย่างมากวันหนึ่งฉีด ๑๐๐ คนก็ไม่ไหวแล้ว  กลุ่มเสี่ยงของเราที่จะมาฉีด ๔,๐๐๐ กว่า
คน คือตอนนี้ตามแนวทางที่กรมฯ ได้ตอบข้อหารือของสมาคมสันนิบาตเทศบาลไปคือใน
ส่วนของกลุ่มเสี่ยงให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง  ในส่วนของเราจะมผีู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วย
ติดเตียง เพราะจะมีว่าคนป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลแต่กลายเป็นติดโควิดเพราะว่าคนทีม่า
เยี่ยม ตามโรงพยาบาลเขาถึงห้ามเข้าเยี่ยม เพราะว่าคนที่มาเยี่ยมมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ไม่รู้ว่า
ตัวเองมีเชื้ออยู่ในตัวแล้วไม่แสดงอาการ แต่มันสามารถที่จะแพร่ไปให้ผู้อื่นได้ที่อ่อนแอ  
สมมุติว่าคนนั้นป่วยอยู่แล้ว อาจจะเป็นเช่นโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหอบหืด โรคที่เก่ียวกับ
หลอดลมระบบทางเดินหายใจ เป็นเบาหวาน เป็นความดันสูง เป็นโรคหัวใจอยู่ พวกนี้จะ
ติดได้ง่าย ฉะนั้น เราจึงเจาะจงว่าของกลุ่มเสี่ยงบรรดาผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพวกนี้ก่อน รวมทั้ง
ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น อสม. แตก่็ต้องดูว่าถ้าทางรัฐบาลบอกว่าฉีดให้ 
อสม.ด้วย เพราะตอนนี้ที่ฟังข่าวแล้วก็ยังสับสนอยู่ว่าตกลงวัคซีนที่รัฐบาลสั่งจะได้มาเมื่อไร  
ตอนนี้จะมีของแอสตร้าเซนเนก้า  ซ่ึงตัวนี้ในความคิดของผมและหลายคนบอกว่าเป็นตัวที่
ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือได้หน่อย  เพราะว่าวัคซีนตัวนี้ถูกคิดค้นและวิจัยขึ้นโดยทางมหา 
วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ และให้บริษัทแอสตร้าเป็นผู้ผลิต และมีของจีนอีกอย่าง
หนึ่ง และที่ทราบมาตอนนี้เห็นว่าทางองค์การเภสัชกรรมเองร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นวัคซีนขึ้นมาเขาเรียกว่าวัคซีนผลิตจากเชื้อตาย ภาษาทางการ 
แพทย์ผมไม่สามารถอธิบายให้ลึกได้กว่านี้ได้ ซ่ึงกำลังคิดค้นและวิจัยขึ้นมาที่จะให้ผลิต 
เพราะว่าจริงแล้วประเทศไทยเรามีโรงงานผลิตวัคซีนอยู่แต่ผลิตวัคซีนสำหรับฉีดให้กับสุนัข
ให้แมว วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนอย่างอ่ืน แต่ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการสั่งจองไป 
ของเทศบาลนครนนท์กับนครปากเกร็ด คือว่าสภาเขาได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
เสร็จแล้วเขาก็ได้มีการสั่งจองซื้อวัคซีนไปที่ อย. (องค์การอาหารและยา) เพราะว่าวัคซีน
ทุกตัวที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือแม้แต่ผลิตในประเทศต้องผ่านการตรวจรับรองจาก 
อย.ก่อนจึงจะใช้ได้  ซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อและหลายประเทศที่ผลิตกันข้ึนมา ซึ่งตาม 
ที่เราได้ยินข่าวว่าวัคซีนบางตัวเขาบอกว่าคุ้มกันได้ ๖๐% บางตัวก็บอกว่า ๘๐% แตว่่าเท่า 
ที่ผมฟังอาจารย์หมอท่านคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่านบอกว่าฉีดเข็ม
แรกก่อนแล้วอีก ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ฉีดเข็มที่ ๒ กระตุ้นเพราะอย่างน้อยมีภูมิคุ้มกันในตัว
แล้ว แต่คำถามว่าการที่กระจายวัคซีนให้ทั่ว ประชากรในประเทศไทย ๖๐ กว่าล้านคน  
 



 

๑๒ 
 

 
นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่รวมต่างด้าวที่แฝงอีก รฐับาลจะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหน  ในความคิดของผมถ้าไม่ให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเองด้วย เอาแค่ว่าบุคคลทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ของที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเอง ของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล
ต่างๆ ทั้งท่ีอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่อยู่กระทรวงที่ดูแลพวกมหาวิทยาลัย
ทั้งหลาย ชื่อใหม่ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่าลืมว่า 
มีโรงพยาบาลบางแห่งที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย อย่างคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
หรือคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช คืออยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ไดอ้ยู่ในสังกัดกระ 
ทรวงสาธารณสุข พวกนี้อีก แน่นอนว่าเขาต้องฉีดให้กลุ่มพวกนี้ก่อนเพราะถือว่าเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่จะต้องในการดูแลรักษา  ดังนั้น ในส่วนของทาง อบต.เองตามที่ได้หารือแนวทาง
และตามหนังสือสั่งการและแนวทางต่างๆ แล้ว  ไดใ้ห้ทางกองสาธารณสุข ทาง ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ จัดทำรายละเอียดของโครงการข้ึนมาในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของ
วัคซีนแต่เงื่อนไขคือว่า  ๑) วัคซีนนั้นเราจะต้องสั่งจองสั่งซื้อโดยต้องผ่านทาง อย.   ๒) 
ตามท่ีทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ
ในส่วนของวัคซีนที่จะมาดำเนินการ และในส่วนของการดำเนินการที่เราจะเป็นผู้จัดซื้อ
วัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เข็มฉีดยา สลิ๊ง ที่จะต้องใช้  ในส่วนของหมอที่จะ
ดำเนินการฉีดในส่วนของเราคงต้องใช้โรงพยาบาลบางบัวทองเป็นหน่วยงานหลักในการฉีด 
ต่อไปหรือว่าเขาจะมีการกระจายอย่างไร เพราะว่า อบต. เราก็มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ ๒ , ๓ 
คน ซึ่งอย่างน้อย ๒ คน ก็มีประสบการณ์เคยอยู่โรงพยาบาลมาก่อนก็อาจจะฉีดได้เพราะ 
ว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพในวุฒิระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนแล้ว
ก็อาจจะฉีดได้ในส่วนของตรงนี้  แน่นอนว่าลำพังหมอในโรงพยาบาลอย่างเดียวก็คงจะไม่
ไหวที่จะฉีดอย่างเดียว  จึงนำเรียนเสนอท่ีประชุมว่าในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของ
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙  เป็นการดำเนินการตามขอบเขตในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  และการใช้จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับจ่ายเงินฯ  โดย
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  และในส่วนของภายใต้เงื่อนไขที่ทางกระ 
ทรวงสาธารณสุขกำหนด นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัส   
   โคโรน่า ๒๐๑๙  จำนวนเงิน ๔,๔๓๗,๗๕๐ บาท ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๕ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
   สำหรับดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   
   จำนวนเงิน ๔,๔๓๗,๗๕๐ บาท 
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หวังว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการในทุกๆ เรื่อง เป็นการช่วยให้ความรู้สึกดีๆ กับภาคประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ซึ่งที่มีประเมินความเสี่ยงสูงและคนที่คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วย โดย
หลักความเป็นจริงแล้วเราอยากจะฉีดให้ทุกคนในตำบลละหาร ๒๔,๐๐๐ กว่าคน  แตถ่าม
ว่าคนที่จะมายอมรับในการฉีดมีมากน้อยแค่ไหน คืออีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องพิจารณากัน 
แต่ส่วนที่เก่ียวข้องจริงคือผู้สูงอายุ อย่างไรท่านมีโอกาสและเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง จึงได้ดำเนิน 
การเป็นเบื้องต้น ต่อไปหากว่าเราดำเนินการแล้วเป็นผล งบประมาณมี อำนาจหน้าที่มี     
ก็อาจจะขยายต่อในโอกาสต่อไป  ส่วนเรื่องท่ีจะฝากคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ 
เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักอย่ามองว่าไม่เป็นอะไร บางทีโรคท่ีมองไม่เห็นก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เราได้ประสบพบโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยกับการเลินเล่อหรือว่าประมาทนั้นเอง       
       ส่วนเรื่องอ่ืนฝากดูแลทุกโครงการที่เราได้เคยอนุมัติไว้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ,
๒๕๖๓ (กันเงินไว้) ส่วนราชการต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จบางทีเรากันเงินไว้ ๑ ปีแล้ว 
ไม่ได้ไปไหน คือต้องมีเหตุและผลมีตอบว่าถึงไหนแล้ว เพราะความเข้าใจของคนก็ถูกมอง 
ว่าอนุมัติแล้วยังไม่เห็นทำ อนุมัติแล้วยังไม่ถึงไหน ทุกขั้นตอนจะต้องมีคำตอบ ผมเน้นว่า 
สิ่งที่ถูกกันเงินไว้คือ เงินเรามีแล้วไม่ใช่ไม่มี ติดที่ขั้นตอนอะไร ต้องขอคำตอบและยืนยัน
ชัดเจนว่าติดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าเรามีคำตอบ แต่แล้วทุกครั้งก็ยังเป็นแบบเดิม ไม่ใช่  
ผมพยายามที่จะพูดเสมอว่าปีนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังไม่ต้องทำอะไรเก็บงานเก่าทำก็
พอแล้วให้แล้วเสร็จ เก็บตัวเก่าที่เราได้เคยอนุมัติยกมือไปทำให้หมด และแต่ละโครงการที่
มีปัญหาต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจน เพราะอะไร เพราะมิเช่นนั้นแล้วส่วนของการนำเสนอของ
การชี้แจงกับพวกเราประชาชนเขาก็ไม่ฟัง เราบอกเราอนุมัติแล้วเราผ่านสภาแล้วติดอะไร 
เขารอแล้วรออีก จึงเป็นสนามและเป็นบททดสอบ เป็นเวทใีนการแสดงความคิดเห็นของ
พวกเราชอบที่จะต้องถูกดำเนินการในลักษณะของการให้คำแนะนำ ติติง หรือว่าเสนอแนะ 
จึงฝากว่าสภาไม่เคยมีปัญหาในทุกเรื่องที่เราอยู่กันมาก็หลายปี กับวันนี้ติดอะไรกับงานท่ี
ค้างไม่ว่างานเล็กงานน้อย ผมเคยให้คำมั่นสัญญาไปหลายครั้งว่าทุกคำร้องต้องมีคำตอบ 
จะทำได้ไม่ได้ต้องมีคำตอบให้ได้ว่าเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ทุกเรื่อง เราก็ไม่ใช่ว่าจะ
ใหญ่หรือว่าจะเล็กจนเกินไป เราทำขอบข่ายอำนาจหน้าที่ที่เราพึงกระทำได้พอ  ต้องฝาก 
ผอ.ทุกกอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงบประมาณในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓  
ปีนี้อย่างไรเงินก็ไม่เข้าอยู่แล้วเก็บตัวเก่าทำให้หมด เราในฐานะท่ีมาอยู่ตรงนี้ต้องทำงาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายข้าราชการกับฝ่ายการเมือง บางเรื่องเหตุและผลในความรับผิดชอบไม่
เหมือนกัน  ฉะนั้น ท่านผู้ปฏิบัติก็ต้องคำยืนยันว่าได้หรือไม่ได้ ได้คือได้และได้ต้องทำ เพื่อ
เราจะได้มีคำตอบว่าเส้นนี้ต้องนานแล้ว ยกมือมานานแล้วเพราะอะไร พอถามก็เสียความ 
รู้สึกซ่ึงกันและกัน เวทีคือเป็นเวทีที่จะต้องถูกพิจารณาในทุกเรื่อง สามารถนำเสนอ ตอบ 
สนอง และแนะนำได้ทุกกรณี สุดท้ายคือส่วนของเสียงข้างมาก ท่านมีวุฒิภาวะกันทุกคน 
อะไรเห็นชอบก็ต้องจบไป อีกหนึ่งประเด็นนี้คือระบบของสภา แต่ท่านบอกว่าต้องไม่พูด
ไม่ใช่ ทุกคนล้วนแล้วมีสิทธิ มีคำเสนอแนะวุฒิภาวะไม่เหมือนกัน ฝากวันนี้เรื่องเดียวที่จะ
ขอร้องในส่วนที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของปีนี้ อาจจะสุดท้ายตามไทม์
ไลน์ที่ถูกระบุมา  มี ๔ สมัย สมัย ๑ เดือนกุมภาพันธ์ และสมัย ๒ เดือนพฤษภาคม ก็ไม่แน่
เขาอาจจะบอกว่าพอแล้วหยุดก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็ไปว่ากันในปีต่อไป แต่ถ้าหากว่า กทม.  
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มาก่อนเรากน็่าที่จะได้ไปอีกชุดหนึ่ง  ฝากคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ในส่วนที่จะการเลือก 
ต้ังเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม พอเป็นลักษณะนั้นข้อบัญญัติของแต่ละปีจะต้องเสร็จสิ้น
ภายใน ๑๕ สิงหาคม แต่ถ้าไปเลือกมิถุนายน กรกฎาคม ประกาศอีกไม่น่าจะทันถ้าเป็นไป
ตามนั้น  ฉะนั้น วันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการประชุมสภาร่วมกัน ขอบคุณข้าราชการ
ทุกคนที่ได้ฟันฝ่ามาด้วยกนัทั้งในเรื่องดีและไม่ดี ขอให้ดูในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วม 
กันของระบบสภาที่ผ่านมา ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓ ที่ยังค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณมากน้อย
แค่ไหนขอให้ล้างบัญชีให้หมดคือเก็บทำให้หมด เพ่ือเราจะได้สิ้นสุดวาระท่ีมีเกียรติว่าได้ทำ
หมดแล้วในเรื่องรายละเอียดที่ได้ทำมา ซึ่งเกณฑใ์นการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นไปตามระบบ
ระเบียบราชการอยู่แล้ว ว่าต้ังงบประมาณ หิน ทราย เหล็ก ราคาเท่านั้น บางทอีาจจะต้ัง
สูงไป เช่น งบประมาณโครงการ ๑๐ ล้านบาท แต่พอมาตรวจงานจริงในวันที่จะเริ่มทำ
อาจจะเหลือ ๙ ล้านบาท คือตามประมวลระยะเวลาของกระทรวงพาณิชย์ที่ราคาท้อง 
ตลาดเอาในวันจริงที่ดำเนินการ   
       และฝากทุกกองวันนี้ผู้อำนวยการถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นมือให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบล สิ่งที่ท่านทำ สิ่งที่ท่านดำเนินการ ผมให้ความเชื่อถือและให้กำลังใจใน
ทุกผู้อำนวยการ ท่านมายืนหยัดตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนธรรมดา แต่ฝากดูแลลูกน้องท่านทีอ่ยู่ใน
สังกัด ๓ คน ๕ คน ๗ คน ๒๐ คน หรือ ๓๐ คน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการบริหารจัด 
การองค์กรให้ได้ ท่านเป็นผู้อำนวยการท่านสามารถที่จะชี้แจงให้เหตุและผลดูแลลูกน้อง
ท่านเป็นหลัก อย่าพยายามให้หน่วยงานอื่นไปบัญชาการลูกน้องท่าน อันนี้ไม่ได้ หัวหน้า
เขาไม่กลัวเขาไปกลัวคนอ่ืน ก็ไม่ใช่ และสิ่งที่จะเป็นดัชนีชี้วัดจริงๆ กับผลของการปฏิบัติ 
งานคือ ผู้อำนวยการทุกกองต้องมีงานให้ลูกน้องทำทุกวันทุกคนถึงจะดี ตราบใดที่ท่านไป
ใช้คนใดคนหนึ่ง ก็ไม่เป็นผล ท่านก็จะเลือกใช้คนที่เก่งและคนทีเ่พ่ิงจะพอรู้เรื่องไม่ใช้ก็ไม่
เป็น เป็นภาระของกองก็ม ี นำเสนอรายละเอียดที่มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมา ไม่ชอบกัน 
ถามว่า ๑ กองมี ๒๐ คน ไม่รู้จักกันเลยก็ไม่ใช่แต่ไปรู้จักกองอื่นแต่กองตัวเองไม่คุยไม่อะไร  
ต้องฝากเพราะ ๑ ส่วนของการดำเนินการผู้อำนวยการต้องเป็นใหญ่ในกองของตนเองตาม
ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ท่ีท่านพึงมี ท่านไม่สามารถท่ีจะไปบอกว่าทำไม่ไหวไม่ใช่ ท่านมีมือ
ไม้ทำหมด ท่านต้องใช้ลูกน้องท่านทุกคนให้เป็น วันนี้ดูแล้วคนจะเยอะกว่างาน พอไปเรื่อง
นี้ติดอีกแล้วทำไมเพราะอะไร ทำไมไม่คุยกันว่าขอบข่ายอำนาจแค่ไหน และอีกเรื่องการตั้ง
คณะกรรมการก็มีการเกี่ยงกันอีกแล้ว ทั้งๆ ที่อนุญาตในการนำเสนอของกฎระเบียบ เป็น 
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๒ เป็นได้หมดคณะกรรมการท่านก็อ้างโน้นอ้างนี่  ถามว่าท่านกิน
เงินเดือนบางครั้งต้องสำนึกว่าสิ่งที่ท่านได้เป็นข้าราชการได้มีเงินเดือนก็ถือว่าดี ข้าราชการ
บางครั้งก็ต้องตอบสนองแทนบุญคุณกับผู้ซึ่งที่ให้เงินเดือน วันนี้คนที่อยู่รอดในการประเมิน 
ความเสี่ยง ณ วันนี้คือข้าราชการเท่านั้น ลูกจ้างตายหมดจะมีการปลดกันหมดแล้ว   
       และเรื่องสุดท้ายทีจ่ะขอฝากคือเรื่องของการใช้จ่ายเงินในอนาคต บางทีผมอึดอัดใน
การขอเซ็นคำรับรองเงินเดือนของแต่ละท่านก็รู้อยู่ว่าท่านจะไปกู้ต่อ กับการที่ท่านใช้เงิน
ในอนาคต ท่านมีสิทธิที่จะใช้แต่พอใช้ไปแล้วผลลัพธ์ของการถูกคืนหมายถึงใช้ระยะเวลา
พอสมควร บางคนฉลาดตอนนี้มีหน่วยงานธนาคารที่หาวิธีการ ๑ คน สามารถกู้ได้ ๓-๔ 
แห่ง ถือว่าไม่ธรรมดา  ถามว่าท่านเอาเงินไปทำอะไร เป็นห่วง เงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท 
แต่สุดท้ายหักแล้วหักไปเหลือเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท ถามว่าท่านมีกำลังใจทำงานหรือไม่ 
มาทำงานวันหนึ่งอย่างน้อยต้องมีความรับผิดชอบ อันใดที่ไม่จำเป็นจริงอย่าไปกู้เลย กู้ใช้  
ไดกู้ใ้ห้เป็นจิตลักษณะ และฝากขอบคุณท่านปลัดที่เป็นมือไมเ้ป็นปาก บางครั้งก็อาจจะไม่ 
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นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 

 
สบอารมณ์บ้างบางเรื่องก็ลักษณะของคนทำจริง ต้องขออภัยในส่วนของผู้บริหารทุกครั้ง  
ที่การดำเนินงานมาทุกครั้ง ความกระจ่างชัดในทุกๆ เรื่อง  ต้องขอให้ถือเป็นความพร้อมใจ
ในเรื่องท่ีจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน สิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นบางทีไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่เราจะดำรง
ไว้ซึ่งความชอบธรรม ความถูกต้อง เพ่ือที่จะไม่ให้ถูกทวงคืนหรือมาติดชนักข้างหลังในเมื่อ
เราพ้นวาระไปแล้ว  สิ่งที่เราเห็นคือความประมาท ความเลินเล่อ ความเอาแต่ใจตัวเองว่า
จะต้องทำนั่นทำนี่ สุดท้ายก็ติดชนักกันหลายคน เป็นห่วงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งที่
เป็นตัวแทนขององค์กรหลายคน ๕ ปี ๑๐ ปี  ๒๐,๓๐ กระทง ไม่ไหวแก้ต่างกัน  ต้องฝาก
และเห็นใจด้วยทุกเรื่องวันนี้เรามีตายิ่งกว่าสับปะรดในทุกเรื่อง  ฝากพวกเราฝ่ายกฎหมาย
ยึดถือระเบียบเป็นหลัก อันใดคุยได้หรือว่าไม่ได้อย่างไรก็ขอความชัดเจนในทุกเรื่อง  ด้วย
ความเคารพทุกท่านและขอเป็นกำลังใจอยู่ต่อไป ปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่น
หลังต่อไป 

นายสมหวัง  คนตรง 
รองประธานสภาฯ 

ขอถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานในท้องถนนที่กำลังปฏิบัติใน หมู่ ๔ และหมู่ ๑  ถามว่าน้ำที่
จะเข้าท่อเข้าทางด้านไหน ถ้าหากว่ามีฝนตกมาเยอะและน้ำจะเอาออกด้านไหนได้บ้าง    
ผมก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่าท่อไม่ได้เจาะให้น้ำทุ่งนาออกมาตามท่อได้ ผมเห็นอยู่แล้ว ถาม
คนทำเขาก็ไม่รู้ ผู้ที่ปฏิบัติงาน ไม่รู้จะออกทางไหนจะวิดออกหรือว่าจะออกตรงท่อไหนก็ไม่
เห็นทางทุ่งนาที่เป็นไร่เป็นนาที่จะเอาน้ำออกได้  และของหมู่ ๒ เขาฝากถามมาที่เอาเสาไป
ลงไว้หน้าสุเหร่าแล้วไปเจาะสะพานแล้วว่าจะซ่อม  ขอถามเรื่องน้ำและเรื่องสะพาน 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 
 
 
 
 

       ผมมี ๒,๓ ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณสมหวัง ได้สอบถามเรื่องการ
ซ่อมแซมสะพาน ซึ่งชาวบ้านโทรมาหาผมเหมือนกัน เพราะว่าผมเป็นคนที่ลงพื้นที่หมู่ ๒ 
บ่อย เขาก็ถามผมมาว่าการไปเจาะสะพานแล้วก็ปล่อยคาราคาซังไว้ เพราะว่าพอเจาะ
แล้วก็มีความอันตรายเกิดขึ้น เพราะว่ามีเหล็กมีอะไรโผล่ขึ้นเป็นหลุม ซึ่งการสัญจรปกติก็
ลำบากอยู่แล้วพอไปเจาะก็ทำให้ลำบากเพ่ิมเข้าไปอีก อยากให้เร่งรัดในเป็นเรื่องของการ
ก่อสร้าง ที่พูดนี้ไม่ได้มาบั่นทอนใครแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านเขาถามมา  
       ประเด็นที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งผมได้พูดเรื่องไฟฟ้าสาธารณะซึ่ง
ผมแจ้งมาแล้ว ๓ เส้นทาง คือต้ังแต่ซอยโดมสุเหร่าเขียวเลียบคลองลำรีไปถึงสุสานจีน 
ซอยที่ ๒ คือซอยไปรษณีย์  ซอยที่ ๓ คือซอยแสงประทีป  ซึ่งไฟฟ้าดับมาเป็นเวลานาน 
และดับหลายดวง จำนวนดวงนับไม่ได้ว่าเป็นกี่ดวง และคิดว่าหมู่อ่ืนเป็นเหมือนๆ กับของ
หมู่ ๙ ไม่ว่าจะเป็นหมู่ ๖ หมู่ ๓ หมู่ ๒ เหมือนกัน คือวันนั้นท่านปลัดได้ชี้แจงบอกว่าท่าน
จะให้ฝ่ายสาธารณภัยเข้าไปตรวจเวลายามค่ำคืนว่าดวงไหนดับ ดวงไหนติด เพราะว่าการ
ไฟฟ้าแจ้งมาขอเก็บเงิน กลัวว่า อบต.เสียประโยชน์ อยากให้เร่งรัดในเรื่องของการแก้ไข 
        เรื่องท่ี ๓ เรื่องของกล้องวงจรปิด ที่ผ่านมาเป็นการลงไปตรวจครุภัณฑ์ ไปตรวจ
ทรัพย์สิน แต่ว่าชาวบ้านแจ้งว่ามีการเสียหายกล้องใช้ไม่ได้หลายๆ จุด  อย่างคำร้องของ
หมู่ ๙ มีจุดตรงบ้านผมกับตรงบ้านบ้านกำนัน ตรงโรงเรียนแสงประทีป ผมก็ทำคำร้องมา 
แล้วน่าจะหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข อยากจะให้ได้มีการแก้ไขส่งช่างหรือทีม
สำรวจไปดูว่าอะไรมันเสีย อะไรไม่เสีย จะได้แก้ไขกันให้ใช้การได้ตามปกติเพราะว่าช่วงนี้
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ขโมยขโจรเยอะ 
        ส่วนที่ ๔ เรื่องของเสียงตามสาย แจ้งมานานมากตั้งแต่หมู่บ้านซื่อตรง เฟส ๑ และ
หมู่บ้านพารวย มีคำร้องเขียนเข้ามาแล้ว อยากให้เร่งรัดดำเนินการด้วย ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของเสาเข็มของหมู่ ๒ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพราะว่าเขาได้แจ้งมาว่าคือต้องรอ
โป๊ะ ต้องใช้โป๊ะมากดเข็มเพราะเข็มนั้นหนัก ที่กองไว้ต้องขอโทษด้วยเพราะต้องใช้โป๊ะ  
เรื่องท่ี ๒ เรื่องไฟฟ้าดับ จะส่งให้คนงานทั่วไปไปดำเนินการให้  เรื่องที่ ๓ เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ เราเคยส่งเรื่องเดิมไปแล้วที่ขอไฟตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ เดี๋ยวเราจะแจ้งไป  
ที่การไฟฟ้าใหมว่่ามีซอยไหนบ้าง เพราะว่าผมได้ไปประสานเขาโทรคุยกับเขา เขาให้รีบ
ดำเนินการไป ให้เร่งดำเนินการทำไปได้เลย  ส่วนเรื่องของเกาะดอน หมู่ ๑ หมู่ ๔ น้ำถ้า
ระบายเสร็จแล้วจะลงในคลองเกาะดอนทั้งหมด  ส่วนน้ำนาผมได้ประสานไปทางผู้รับจ้าง
เขาแล้วให้เจาะตรงบ่อพัก เจาะไม่ให้ลึกมาก คือให้ชาวบ้านตฟรงหน้าที่ใครจะทำนา ช่อง
ระบายน้ำให้เขาเจาะพอเป็นช่องให้ระบายน้ำออกได้ เวลาสูบน้ำเผื่อเขาจะตั้งแท่นอะไร 
เจาะตรงบ่อพัก ไม่นั้นกใ็ช้กรีดใช้ยัดเจาะไปเลย ถ้าเขาขอเพ่ิมเติมได้ก็จะให้ใส่ท่อโผล่มา
ให้หน่อยก็ได้จะประมาณนี้  ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดไัม่ทราบว่าอยู่ของกองไหน ถ้าเช่นนั้น
ให้เจ้าของกองประสานผู้ที่มีความรู้ให้เข้าไปดูและให้ทำเรื่องเสนอราคามา เราสามารถทำ
เองทำได้  ส่วนเรื่องเสียงตามสาย ไม่ทราบว่ามีคำร้องมามากแต่ว่ากองไหนก็ได้สามารถ
ดำเนินการ ให้เขาเสนอราคามาก่อนก็ได้ว่าอะไรพังบ้าง ชิ้นส่วนตรงไหนพังบ้าง ฟิวส์ขาด 
สายไฟขาด หรืออะไร แต่ละกองสามารถดำเนิน การได้เลย 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของ CCTV กับเสียงตามสาย ทางสำนักงานปลัดเป็นหน่วยงานดำเนินการซึ่งที่ผ่าน
มาได้มีการติดต่อหาผู้รับจ้างมาตรวจประเมินแล้ว แต่ว่าบางจุดของ CCTV เรียนให้ทราบ
ว่าบางทีหาตัวไม่ได้แล้ว แต่ก่อนเพราะว่าบางจุดผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นการได้งบมา
แบบชนิดที่ว่าเหมือนกับเราถูกบังคับให้ต้องรับ เขาเรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ก่อน  
โดยเขาจัดหาผู้รับเหมาส่งมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่มีสิทธิเลือกอะไร  ในส่วนของ 
CCTV จะเป็นปัญหาว่า ณ วันนี้ระบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรแล้ว หาผู้รับจ้าง หา
อะไหล่ยากพอสมควร เรียนให้ทราบ ในส่วนของเสียงตามสายอยู่หลายจุด  ผมมีเรื่องที่ 
จะเรียนที่ประชุมในระเบียบวาระงาน  
        เรื่องแรก วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์นี้ กองสาธารณสุขฯ จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการ
ประชุมในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือในส่วนของการดำเนินงานเดินหน้าแล้วสะดุด  
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านครทอง ล่าสุดเราส่งเรื่องไปให้สำนักงาน สปสช. เขต ๔ แล้ว
เพ่ือจะใช้เงิน LPC เขาก็ท้วงกลับมาอย่างนี้ไม่ถูก กรรมการไม่ถูก ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
ไม่ถูก กลับมาแก้ใหม่ ก็ต้องมายกร่างคณะกรรมการกันใหม่แล้ววันที่ ๑๘ นี้จะประชุมกัน
ใหม่ เพ่ือร่างของคณะกรรมการและในเรื่องของระเบียบการใช้จ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินใหม่ 
เรื่องของเรื่องคือ สปสช. เองก็คิดของตัวเองไปแต่ไม่คุยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรท้องถิ่นก็เลยขัดขากัน แม้แต่กับกระทรวง
สาธารณสุขเองที่ว่า รพสต.ไม่สามารถใช้เงินนี้ได้เพราะเขาเบิกเงินจ่ายเงินเองไม่ได้ จัดซื้อ
เองไม่ได้ คือระเบียบที่ออกมาต่างแต่ละกระทรวง แต่ละกรม ก็ใช้ระเบียบของตัวเองกัน  
ก็ขัดขากันงานก็ไม่ไปไหนก็ย้ำอยู่กับที่กับถอยหลัง 
        เรื่องท่ี ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เขาขอ
ใช้สถานที่ของ อบต. ในการจัดประชุมสภาเกษตรเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ผมคิด
ว่าท่านที่สนใจน่าจะเข้ามาร่วมประชุมได้เพื่อในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรของอำเภอ 
ของจังหวัด 
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        เรื่องท่ี ๓ วันที่ ๙ มีนาคม ของกองสวัสดิการสังคม ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้พิการ   
ที่ อบต.ละหาร จะเป็นการให้อาชีพที่ผู้พิการสามารถทำเองได้ในเรื่องของการปลูกผัก 
เพราะตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเขามีโครงการ ปลูกผัก 
ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกัน 
        เรื่องที่ ๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม  หลายๆ ท่านที่รับเครื่องแบบกันไปแล้วเราจะมีการ
ฝึกอบรมทบทวนให้กับสมาชิก อปพร. 
        เรื่องต่อมาขออนุญาตเรียนชี้แจงให้ท่านทราบที่เป็นประเด็นปัญหา โดยเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานถือโอกาสซ้ำองค์กรท้องถิ่น คือเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ท่านคงได้ยินข่าวที่ว่าถูกเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ ถ้าในเขต อบต.ละหารมีใครมาร้องอย่างนี้
ผมจะดำเนินคดีกลับ คดีอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพราะคนที่จะรับเบี้ยยัง
ชีพ ระเบียบบอกว่าผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพให้ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีอยู่ในทะเบียนบ้าน คุณมายื่นขอคำร้องเอง อบต.ไม่ได้ไปบังคับ 
ขออนุญาตระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหมวดที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้ 
รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง 
ห้าม ดังต่อไปนี้  
          ๑) สัญชาติไทย   
          ๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน   
          ๓) อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          ๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐ 
วิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
         ขอให้ท่านช่วยเรียนชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยต่อผู้สูงอายุหรือว่าสื่อมวลชน เพราะตอนนี้
เรากำลังดำเนินการในการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพอยู่หลายราย ทั้งที่คืนมาแล้ว หลายราย
คืนมาหมดแล้ว หลายรายกำลังผ่อนคืนอยู่ แต่ว่าตอนนี้โดยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
ว่าให้ยุติชะลอกการเรียกคืนไว้ก่อนเราก็ชะลอการเรียกคืน ไม่เฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ผู้พิการด้วย ซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบว่ากลไกไปบิดเบี้ยวอย่างไรเพราะหมอเป็นผู้รับรอง เสร็จ
แล้ว พมจ.ออกบัตรประจำตัวผู้พิการให้เป็นผู้พิการประเภท ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  จึงจะมาขึ้นทะ 
เบียนขอรับเบี้ยพิการได้ แต่เสร็จแล้วบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุ พอเขาจะไปต่อบัตร
ประจำตัว ทาง พมจ.ไม่ต่อให้บอกว่าคนนี้ไม่ได้พิการ ก็ไม่รู้ก็ตอนแรกคุณเป็นคนออกมา 
แต่เคยมีนะเขาบอกว่าเขาพิการทางการได้ยิน แต่สมมุตผิมคุยกับท่านนายกอยู่ เขาอยู่
ตรงงโน้นเขาได้ยินว่าผมพูดอะไรกับท่านนายก ตกลงเขาพิการจริงหรือไม่ อันนี้ด้วย   
        เรื่องต่อมาที่นำเรียนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย ขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ออกมา ซึ่งบ่อนทำลายความม่ันคงขององค์กรท้องถิ่นคือให้ลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ลงร้อยละ ๙๐ และให้ขยายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างออกไป คือให้องค์กรท้องถิ่นมีหน้าที่ในการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบ
แจ้งการประเมินภาษี จากเดิมต้องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นภายในเดือนเมษายน  
และการชำระภาษี จากเดิมผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีต้องชำระภายในเดือนเมษายนนี้ เลื่อน 
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ออกไปเป็นเดือนมิถุนายน แต่ก็ยังให้มีการผ่อนชำระภาษีได้ ๓ งวด คืองวดที่ ๑ ภายใน
เดือนมิถุนายน งวดที่ ๒ ภายในเดือนกรกฎาคม งวดที่ ๓ ภายในเดือนสิงหาคม  เรียนให้
ท่านทราบว่าผู้ที่ได้รับการแจ้งการประเมินภาษี เราจะมีหนังสือแบบแจ้งการประเมินภาษี
ไปยังบุคคลคนนั้นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งในการแจ้งประเมินจะบอกไปว่าภาษีที่ท่านต้อง
เสียเท่าไหร่และท่านต้องชำระจริงเท่าไหร่ คือเราจะต้องแจ้งจำนวนเต็มก่อน ในข้อแรกว่า
ภาษีท่ีท่านต้องเสียตามกฎหมาย สมมุติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ภาษีท่ีต้องชำระจริงหลังจาก
ลด ๙๐% แล้วเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น  ผู้ที่ได้รับการแจ้งการประเมินภาษีตรงนี้ไป
คือ ท่านมีหน้าที่ต้องมาชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน แต่ผ่อนชำระได้ ๓ งวด (มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม) เรียนให้ท่านทราบเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ถูกยกเลิกไปแล้วโดย พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง แต่ว่าภาษีบำรุงท้องที่เรามีการเก็บย้อนหลังอยู่ขณะนี้เพราะหลายรายไม่เคย
ชำระภาษีมาก่อนเลย พอมายื่นขออนุญาตก่อสร้างเราจะรู้เลย พอดูหลังโฉนดก็รู้แล้วว่า
รายนี้ไม่เคยเสียภาษีมา บางคน ๕ ปี ๑๐ ปีแล้วเราก็จะเก็บย้อนหลังเพราะกฎหมายให้
อำนาจเราเก็บย้อนหลังได้ ๑๐ ปี ก็จะเก็บย้อนหลังได้ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าซึ่งอัตราภาษีก็
ถูกอยู่แล้วที่ดินว่างเปล่า ไร่ละ ๒๐๐ บาทเท่านั้นเอง 
        เรื่องการประชุมประชาคมแผน เรากำหนดไว้ในวันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคม จะประชุม
ประชาคมแผนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และในการจัดทำแผน 
พัฒนาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คือแผน ๕ ปีของช่วงปีต่อไป ช่วงแรกคือทบทวนแผนปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพราะแผนปี ๒๕๖๕ เราจะต้องมาทำข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕  กับท่ีจะ 
ต้องทำแผน ๕ ปีต่อไปคือ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  
ปีนี้  เรียนให้ท่านทราบว่าเรากำหนดไว้ว่าวันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคม โดยกำหนดมีการประชุม
ประชาคมครั้งละ ๒ หมู่  วันที่ ๑๕ มีนาคม จะเป็นหมู่ ๒ กับหมู่ ๓  วันที่ ๑๖ มีนาคม    
จะเป็นหมู่ ๑ กับหมู่ ๔  วันที่ ๑๗ มีนาคม จะเป็นหมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๗  วันที่ ๑๘ มีนาคม 
จะเป็นหมู่ ๘ หมู่ ๙  ดังนั้น ถ้าท่านที่จะมีการจะเสนอในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิม 
เติมแผนของปี ๒๕๖๕  และท่ีจะเสนอโครงการที่จะบรรจุในแผนปี ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ให้
ท่านไปหาข้อมูลมาในการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำเสนอในที่ประชุมประชาคมได้
เลยในช่วงวันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคมนี้  
        เรื่องต่อมาเรียนให้ท่านทราบว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีการยกเลิกของเดิมแล้ว
ออกของใหม่คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  เนื่องจากว่าระเบียบเดิมใช้มานานแล้วและเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติเพราะว่าโครงสร้างขององค์กรเปลี่ยนไป แต่ก่อนเรามีประธานกรรมการบริหารกับ
คณะกรรมการบริหาร แต่ตอนนี้นายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง สมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงแล้ว ฉะนั้น ระเบียบก็ติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติเขาจึงยกเลิกระเบียบ
เดิมแล้วออกระเบียบใหม่ออกมา ซึ่งระเบียบใหม่นี้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยสาระสำคัญของระเบียบนี้ใน
บางเรื่อง อย่างเช่น ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบงบประมาณ  โดยงบ 
ประมาณในส่วนของรายจ่ายตามแผนงานจะมีอยู่ ๒ อย่างคือ รายจ่ายประจำ กับรายจ่าย 
เพ่ือการลงทุน และจะมีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล ซึ่งจะมีบาง อบต. บางเทศบาล ที่
เขาจะมีรายจ่ายเฉพาะกาล อย่างเช่น อบต. เทศบาล ที่เขามีการดำเนินการกิจการประปา 
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เองโดยเฉพาะตามต่างจังหวัด ท่านจะเห็นว่ามีประปา อบต. ประปาเทศบาล  และมีการ
เพ่ิมว่าในกรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกใช้ไม่ทันคือจะต้องประกาศ 
ใช้ ๑ ตุลาคม ถ้าออกใช้ไม่ทันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณของปีที่แล้ว
ไปพลางก่อน โดยให้อาศัยเบิกจ่ายได้ในงบที่เป็นรายจ่ายประจำทั้งหลาย หมวดเงินเดือน 
หมวดค่าจ้าง หมวดค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย รวมทั้งให้เพ่ิมรายจ่ายที่สามารถเบิก 
จ่ายได้อีกคือ รายจ่ายงบกลาง กับที่เป็นงบเงินอุดหนุนที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ     
ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) อาหารกลาง 
วัน เพราะไมเ่ช่นนั้นแล้วจะมีปัญหาข้อบัญญัติไม่ประกาศใช้ไม่สามารถที่จะดำเนินการ
เบิกจ่ายได้  
        และในส่วนของเงินสำรองจ่ายก็เพ่ือความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาและให้สอด 
คล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดให้มีการจ่ายเงินสำรองจ่ายได้
โดยตั้งไว้ในงบกลางว่า  ในกรณีท่ี ๑ กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน  กรณีที่ ๒ ใช้ 
ในการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด เช่น คาดว่าจะเกิดน้ำท่วม 
สามารถใช้งบกลางไปดำเนินการก่อนได้ ทำคันดินกั้นน้ำ ตั้งกระสอบทรายกั้นน้ำ สามารถ
ใช้งบกลางไปดำเนินการได้  กรณีที่ ๓ กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ให้ใช้จ่ายจากงบกลางได้โดยอำนาจการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายกรณี
นี้ให้เป็นอำนาจของนายกฯ  ในเรื่องของเพ่ือความคล่องในการปฏิบัติคือในเรื่องของที่ผม
ได้เรียนให้ทราบว่า ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้ว หากมิได้เป็นการเพ่ิมวงเงินงบประมาณให้เป็นอำนาจอนุมัติของท่านนายก แต่ถ้า
หากว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในงบประมาณในส่วนของค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการทำให้รูปแบบเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ก่อ 
สร้างอะไรต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา  ในส่วนของการที่เพ่ิมเติมอีกคือว่าในการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า ๑ ปีงบประมาณ ให้สามารถทำได้โดยความ 
เห็นชอบของสภา โดยมีเงื่อนไข ๔ ประการ คือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน ๓ ปีงบประมาณ  
ต้องมีรายได้เพียงพอในปีงบประมาณต่างๆ  และเป็นโครงการที่ไม่อาจแยกจำนวนเงิน  
งบประมาณได้  ในส่วนของตรงนี้ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณออกมาเพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติงานคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        สุดท้ายอีกเรื่องคือมีคำถามมา เพราะตอนนี้เขาปิดรับสมัครรับเลือกตั้งของเทศบาล
กันไปแล้ว คือเทศบาลเมืองมี ๓ เขตเลือกตั้ง  เทศบาลตำบลมี ๒ เขตเลือกตั้ง  โดยในแต่
ละเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือประชาชนเลือกได้ไม่เกิน ๖ คน ของผู้สมัครที่อยู่ในเขต
นั้น ยกตัวอย่างใกล้เคียงเรา เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองเขามี ๓ เขตเลือกตั้ง เขตเลือก 
ตั้งที่ ๑ คือหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๑๓  แค่ ๒ หมู่เพราะประชากรเยอะ เฉพาะหมู่บ้านบัวทอง
เคหะหมู่บ้านเดียวก็ตึงแล้ว  เขตเลือกตั้งที่ ๒ จะเป็นหมู่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗  และเขตเลือกตั้งที่ 
๓ จะเป็นหมู่ที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔  ตอ้งเข้าใจว่าแตล่ะเขตเลือกตัง้จะมผีูส้มัคร ตอนนี้
ที่เห็นคือเขาสมัครเป็นทีม แต่เห็นบางแห่งสมัครเดี่ยวก็มีซ่ึงกฎหมายไม่ห้าม แต่ความเข้า 
ใจของคนอาจจะเข้าใจว่าสมัครอยู่ทีมเดียวกัน นี้อยู่เขต ๒ นี้อยู่เขต ๓ เลือกคนโน้นก็ได้
ใช่ไหม ไม่ได้นะครับ  ผู้เลือกตั้งมีสิทธิกาได้ไม่เกิน ๖ เบอร์ และต้องกาเฉพาะผู้ที่สมัครใน 
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เขตนั้นเท่านั้น  สมมุติ ผมเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ ๒ เทศบาลเมืองใหม่บาง 
บัวทอง ผมจะเลือกได้เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในเขต ๒ เท่านั้น จะไปกาให้คนสมัครที่อยู่ในเขต 
๓ ไม่ได้ กาได้ไม่เกิน ๖ เบอร์ ไม่จำเป็นต้องกาทั้งทีม เลือกกาให้ใครก็ได้ที่เป็นผู้สมัครจะ
อยู่ทีม ก. ทีม ข. ทีม ค. ก็ได้กาได้ไม่เกิน ๖ เบอร์  สมมุติว่า ทีม ก. เบอร์ ๑-๖  ทีม ข. 
เบอร์ ๗-๑๒  ทีม ค. เบอร์ ๑๓-๑๘  ผมอาจจะกาเบอร์ ๒ ๔ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ได้นะครับไม่
ผิด เกรงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีบัตรเสียเยอะโดยเฉพาะพวกเทศบาลใหม่ ขนาดเลือกตั้ง 
ส.จ. คราวที่แล้วยังมีบัตรเสียเยอะเลย แล้วคนจะสับสนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกด้วย  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งคือจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนั้นเท่านั้น  สมมุติ ผมมีชื่อในทะเบียน
บ้านที่หมู่ ๔ ตำบลบางบัวทอง ผมเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ ๒ แต่นั่นหมาย 
ความว่า ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนั้น  บัญญัติ
ว่าจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถึงวันเลือกตั้ง  ดังนั้น ผมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองอยู่ที่  เขต ๑ มา ๖ 
เดือน ย้ายมาอยู่เขต ๒ อีก ๖ เดือน ไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเพราะอยู่ไม่ครบ ๑ ปี 
แต่มีสิทธิเลือกตั้งนายก  ในส่วนของ อบต. เรียนให้ท่านทราบตรงนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่
ท่านนายกบอกว่าอาจจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้ว ผมก็ไล่เวลาโดยเดาใจ กกต.ด้วย  
ตอนนี้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี วันที่ ๒๘ มีนาคม  
โดยผลของประกาศตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์มานั่นคือนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
พ้นจากหน้าที่ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา และจะมีการเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ มีนาคมนี้  
ผมคาดว่า กกต.จะต้องใช้เวลาในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ
ขณะนี้ ๒,๒๐๐ กว่าแห่งเกือบ ๒,๓๐๐ แห่ง  อบต.ที่เหลืออยู่ขณะนี้ ๕,๓๐๐ กว่าแห่ง 
จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประกาศรับรองผลภายใน ๖๐ วัน  ดังนั้น ถ้าเลือกตั้ง ๒๘ 
มีนาคม ให้เวลาเมษายน พฤษภาคม (๒ เดือน)  ผมคาดว่าคงจะประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
ของ อบต. เลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภา อบต. น่าจะเป็นเดือนมิถุนายน  สมมุติ
ถ้ากำหนดให้เป็น ๑ มิถุนายน การเลือกตั้งก็อาจจะไปปลายเดือนมิถุนายน กรกฎาคม  
แต่ปลายเดือนกรกฎาคมถ้าท่านไปดูปฏิทินอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเป็นวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถัดมาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เป็นไปได้คืออาจจะเลื่อนการเลือกตั้ง
เป็นอาทิตย์แรกของต้นเดือนสิงหาคม หรือขยับขึ้นมาอีก ๑ อาทิตย์  ฉะนั้น อาจเป็นไป 
ได้ว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างช้าที่สุด   
        ในส่วนของตรงนี้เนื่องจากว่า ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการไปแก้ไขว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล ประกอบไปด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลซึ่งมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้ง  ของนายกฯ
ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขต อบต.ทั้งหมดคือเขตเลือกตั้ง แตข่องสมาชิกกฎหมายใช้คำว่า 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกได้เขตละ ๑ คน เขตเลือกตั้งใช้เขตหมู่บ้านตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่เป็นเขตเลือกตั้ง  ดังนั้น ของละหาร
คือจะมี ๙ เขตเลือกตั้ง โดยให้มีสมาชิกได้เขตละ ๑ คน   
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       ซึ่งในการเลือกตั้งนั้นกฎหมายหลักที่ใช้คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
        ของนายกฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีนับถึงวันเลือก 
ตั้ง  การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ตำบล  สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 
        ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งไว้ โดยตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระคราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง  ในคุณสมบัติคร่าวๆ ของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือสมาชิกสภา ต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่ท่านสมัครติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้ง  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่ท่านสมัคร
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีนับถึง
วันสมัครรับเลือกตั้ง   
        ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเป็นตามกฎหมายแม่หลักๆ ว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียน 
บ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีสัญชาติไทย   
        ในส่วนของการกำหนดคุณวุฒิการศึกษาของ อบต.  ในส่วนของสมาชิกยังไม่ได้
กำหนด กำหนดไว้เฉพาะท่านนายกเท่านั้น แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าอดีตเคยเป็นสมาชิกสภา 
เคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนให้มีสิทธิสมัครได้อยู่ เขาต้องเขยีนเพ่ือยกเว้นตรงนี้ไว้ให้
เพราะว่าในต่างจังหวัดไกลๆ ออกไปไม่มี  
        ในส่วนของการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินต่อ ปปช. สมาชิกสภา อบต.ยังไม่ต้อง 
ยื่น  ยกเว้นท่านนายก ท่านรองนายก และเลขานุการนายก ที่ยังต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์ 
สินและหนี้สินของตัวเอง ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องยื่นต่อ ปปช. 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่พ้นจากหน้าที่  และต้องยื่นครั้งที่ ๒ ภายใน ๑ ปีนับจากวันที่
พ้นจากหน้าที่  ส่วนของสมาชิกสภา อบต. ยังไม่ต้องยื่น แต่ตามประกาศของ ปปช. ถือว่า
สมาชิกสภา อบต. เป็นข้าราชการการเมืองเพราะว่าจะมีในส่วนของกฎหมายที่ว่าด้วยใน
ส่วนของจริยธรรมของนักการเมืองอยู่   
        ซึ่งการเลือกตั้งนี้ถ้าไม่มีการสะดุดใดๆ เพราะขณะนี้กรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐ 
สภาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในวาระแรก แต่ตอนนี้ก็มีวาระแทรกคือวันที่ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 
จะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ๑๐ กว่าคน  เป็น
เรื่องแทรกเข้ามา ถ้าหากว่าญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ วาระแรกรับหลักการ วาระท่ี 
๒ คาดว่าจะประชุมในเดือนมีนาคม  ถ้าผ่านถึงวาระที่ ๓ ตามร่างฉบับนี้ให้มีการเลือกตั้ง 
สสร. (สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ) แต่ขณะนี้ก็มีผู้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการ 
จะทำโดยการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลยกระทำได้หรือไม่ เพราะเป็นการไป 
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ล้มเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแล้วร่างใหม่เลย แต่คำว่าแก้ไขเพ่ิมเติมคือแก้ไขของที่มีอยู่แล้ว 
และแก้ไขเฉพาะ จะแก้ไขตรงไหน มาตราไหน ข้อความไหน จะเพ่ิมเติมตรงไหน ซึ่งขัดกัน 
อยู่แล้วการแก้ไขเพ่ิมเติมกับการยกร่างใหม่  อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ซึ่งถ้าหากว่าผ่านแล้วบอกว่าจะต้องมีการเลือก สสร. ก็อาจจะมีการแทรกการ
เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในส่วนของ อบต.  เพราะ อบต.
ทั่วประเทศ ๕,๓๐๐ กว่าแห่ง จริงอยู่ว่าการจัดการเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ทั้งหลายท้องถิ่นเป็นคนจ่ายเอง  กกต.ไม่ได้จ่ายอะไร บัตรที่ใช้ลงคะแนนท้องถิ่นก็ต้องซื้อ 
แต่ กกต. มีหน้าที่ในการที่จะต้องประกาศรับรองผลภายใน ๖๐ วัน  ๕,๐๐๐ กว่าแห่ง   
ผมคิดว่าไม่สามารถทำได้ทัน แค่เลือกของเทศบาล ๒,๐๐๐ กว่าแห่งก็ไม่ทันแล้ว ๖๐ วัน  
เหมือนอย่าง อบจ. ตอนนี้ขนาด อบจ. ๗๖ แห่ง  กกต. ก็ยังประกาศรับรองผลได้ไม่ทัน
เพียงแต่ตอนนี้ประกาศไปก่อน เป็นเรื่องที่อาจมีการแทรกเข้ามาในส่วนของตรงนี้ แต่คาด
ว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดข้ึนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ คงจะไม่ล่าไปเกินจากนี้อาจ 
จะเป็นสิงหาคมก็แล้วแต่เพ่ือทีจ่ะในการเริ่มต้น ซ่ึงถึงตอนนั้นเมื่อหลังจากการเลือกตั้ง
มาแล้วหลายที่ก็อาจจะต้องมากันใหม่ เพราะตอนนี้หลายๆ อบต.มีปัญหากระทบในเรื่อง
ของเงินรายได้  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนี้มากโดยเฉพาะการที่ กกต.มากำหนดให้
กำหนดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน ๖๐๐ คน คำว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้ง
เพ่ิมข้ึนและในการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งนายกและสมาชิกสภา จะต้องมี
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ๘ คน กับประธานอีก ๑ คน  อสม.อีก ๑ คน เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความสงบอีก ๒ คน รวมเป็น ๑๒ คน  ค่าใช้จ่าย
มากในเรื่องของค่าตอบแทนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จะต้อง
ใช้อีก กับในขณะนี้ตอนนี้องค์กรท้องถิ่น อบต. หลายๆ แห่งมีปัญหาในเรื่องของสถานะ 
การคลังในเรื่องการจัดเก็บรายได้ อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายหลักล้านบาท จริงอยู่ 
ได้เงินค่าสมัครจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ไม่พอกัน มีเรื่องเรียนให้ท่านทราบเท่านี้ 
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เวลาทีท่่านมาสมัครรับเลือกตั้งต้องมีหนังสือรับรองการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
แต่ถ้าท่านไม่เคยมี ไม่เคยต้องชำระ คือรายได้ของท่านไม่ถึงที่ต้องชำระตรงนี้ท่านต้องรับ 
รองตัวท่านเอง  เรียนให้ท่านทราบใครที่มีรายได้ที่เข้าข่ายไม่ว่าท่านจะมีห้องเช่าหรือมี
อะไรอยู่ก็แล้วแต่  และไม่ทราบในส่วนของมาตราอื่น วรรคอ่ืน ผู้มีรายได้ประเภทอ่ืนว่า
ต้องมีรายได้สุทธิหลังจากหักแล้วที่จะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วแต่กลุ่ม  ในส่วนของ
ข้าราชการตอนนี้ต้องรายได ้๑๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายสุทธิแล้วจึงต้องชำระ
ภาษี แล้วแต่อาชีพอ่ืนอย่างอาชีพอิสระต่างๆ เขาจะมีแยกกลุ่มให้อยู่ว่ารายได้สุทธิเท่าไหร่
หลังจากหักค่าใช้จ่ายตัวเอง ค่าใช้จ่ายภรรยา ค่าใช้จ่ายของบุตร หักเบี้ยประกันชีวิตอะไร
แล้วเหลือรายได้สุทธิเท่าไหร่จึงจะต้องยื่น แต่อย่างไรยื่นไว้ดีที่สุดและให้สรรพากรระบุว่า
ท่านไม่ต้องเสียเอาไว้เป็นหลักฐาน คือใบเสร็จหรือหลักฐานที่ท่านยื่นแล้วว่าไม่ต้องเสีย 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ไม่มี  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น.  
 
 
 
     ลงชื่อ นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์)    
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
    

    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายชื่อ 
 

     ลงชื่อ  นายเดชา  มะปูเลาะ คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
 
     ลงชื่อ   นายสมเกียรติ  เจริญสุข คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
 
     ลงชื่อ นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัย วิสามัญ                   
ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยที่หนึ่ง  วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕                           
 
 
     ลงชื่อ นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
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