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  รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

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

วันพุธที่  ๗  กรกฎาคม  256๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  

 
 

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 นายบุญมี      ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายประเสริฐ   ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
2 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
3 นางสาววรรณภา  วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
4 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖ นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗ นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘ นางจุรี  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นางสาวจุฬารัตน์   แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

๑๐ นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๑๑ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑๒ นางพิมธิดา   ทับทิม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๔ นางเกศินี   มากเพชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๕  นางสาวธัญภา   แก้วภิรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น. 

เลขานุการฯ  ขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากว่าเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการประชุมในวันนี้เพ่ือให้เป็นไป
   ตามข้อระเบียบกฎหมายไม่เช่นนั้นงานตรงอ่ืนจะเดินต่อไปไม่ได้ ดังนั้น จะมีไมโครโฟนกลาง  
   ตัวนี้ไว้ให้ ท่านใดประสงค์ที่จะพูดกล่าวสิ่งใดในที่ประชุม ขอให้เดินมาที่ตรงนี้ ท่านยกมือขึ้น
   เหนือศีรษะ เมื่อท่านประธานอนุญาตให้ท่านเดินมาใช้ไมโครโฟนตัวนี้โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอย
   ดูแลในการคุมเครื่องเสียงและในส่วนของไมโครโฟน  อีกสิ่งหนึ่งกำชับคือหน้ากากอนามัย
   หรือหน้ากากผ้าท่านต้องสวมอยู่ตลอดเวลา ต้องปิดตั้งแต่จมูก ปาก ลงมาอยู่ตลอดเวลา  
   ถึงแม้ว่าท่านจะพูดที่ไมโครโฟนก็ต้องใช้ต้องสวมอยู่ ท่านต้องปฏิบัติตามนี้ก่อนโดยเคร่งครัด
   เพราะว่า ณ วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวใหม่รุนแรงขึ้นเรียกได้ว่าเป็น  
   ระลอก ๔ แล้ว (สายพันธุ์เดลต้า) ต้องขอความกรุณาท่านร่วมมือแบบนี้ และคาดว่าในเดือน
   หน้าที่เราจะต้องประชุมสภาสมัยสามัญ เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็อาจต้องใช้ที่ประชุมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าสถานการณ์ยังไม่คลีคลาย 
   และเรียนให้ท่านทราบต้องขออภัยเอกสารที่แจกให้ท่านเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ได้วางให้ท่าน   
   บนโต๊ะแล้วซึ่งอยู่ในระเบียบวาระการประชุมอยู่แล้วแต่เพ่ิมเติมเอกสารเข้ามาให้ท่านได้ดู  
   ตอนนี้ที่ประชุมสมาชิกมาพร้อมครบองค์ประชุมแล้วเรียนเชิญท่านประธานสภาได้เปิดการ
   ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

นายทองสุข แสงจันทร์ 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่๑/๒๕๖๔ วันนี้ตรงกับวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้เวลาประชุม 
สมาชิกมาครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  1.1 ประกาศอำเภอบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีหนึ่ง 
    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รายงานขอเปิดประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลละหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาให้
   ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ละหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   
    นายอำเภอบางบัวทองพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ แห่ง พ.ร.บ. 
   สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
   ๒๕๖๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
   ๒๕๖๔ สมัยที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน   
      ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔  
                (นายชุ้น ณัฐเดช  กังสกุุล) 
                      นายอำเภอบางบัวทอง 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีหนึ่ง   
   ครั้งที่ ๑/256๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔        
   สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๔ มีทั้งหมด ๒๓ หน้า 
    หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ 
   เรียกประชุมสภา และเรื่องแนะนำตัวข้าราชการที่โอน (ย้าย) มาใหม่  
    หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ๓.๑ เรื่องการดำเนินการป้องกันการ
   แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งท่านนายกได้นำเสนอที่ประชุม 
    หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องรายงานรายรับจริงจ่ายจริง ประจำปี ๒๕๖๔ 
   ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔  
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๔.๑ เรื่องขอโอนเงินงบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดอยู่ในหนา้ที่ ๖-๗ โอนเงินของ 
   สำนักงานปลัด และของกองการศึกษาฯ  
    หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการที่ได้ขอกันเงินไว้จะเป็นการขอแก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในส่วนของงบประมาณท่ีขอกันไว้ในเรื่องของการปรับปรุงตกแต่ง 
   ภายในอาคารสำนักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๒  รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗-๘ 
    หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
   ๒๕๖๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในวงเงินจำนวน ๔,๔๓๗,๗๕๐ บาท 
    หน้าที่ ๑๐ เป็นเรื่องทีช่ี้แจงให้ทราบถึงเรื่องของใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวกับเรื่องของ
   โควิด ๑๙  รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๐-๑๒ 
    หน้าที่ ๑๓ เรื่องอ่ืนๆ ระเบียบวาระท่ี ๕ ท่านนายกได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ   
   ถึงการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รายละเอียดหน้าที่ ๑๓-๑๕ ซึ่งได้มี 
   ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ได้ให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ รายละเอียด 
   อยู่ในหน้าที่ ๑๕-๑๗  
    หน้าที่ ๑๘ เป็นเรื่องของระเบียบงานในภารกิจหน้าที่ของ อบต. รายละเอียดอยู่   
   ในหน้าที่ ๑๘-๒๓   มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
   พ.ศ. 256๔ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/256๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 256๔ (ครั้งที่แล้ว)  
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน)  

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๑/256๔ 
   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ  ๓.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจำปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 
เพ่ือให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนให้มีการปรับปรุง
วิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายขององค์การ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มี หรือสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
        ๑. เพื่อรวบรวมผลปฏบิัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ  
        ๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผน 
ปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
        ๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป 
        ๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงานทั้งในด้านการบริหาร
และการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ละหาร  
        ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลละหาร ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) เพ่ือนำมาพัฒนาการบริหารจัดการและใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติม มอบให้ปลัดฯ นำเสนอ 
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       ในสว่นของผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
เป็นการติดตามในรอบที่ ๑ เป็นผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มี
การติดตามจากโครงการที่ได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ไว้  โครงการที่ได้มีการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และ
โครงการที่มีการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยแยก
เป็นกลุ่มงบประมาณท่ีติดตาม  ในส่วนของโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งคือโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  ขออนุญาตนำสรุป ดังนี้ 
        จำนวนโครงการที่ได้มีการดำเนินการและติดตามประเมินผลอยู่ในทั้งหมดใน ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๑  มีจำนวน ๖๕ โครงการ ที่ได้รับอนุมัติคือได้รับการจัดสรรงบ 
ประมาณดำเนินการ ๑๗ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการในรอบการประเมินครั้งที่แล้ว 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๒  มีจำนวน ๒๖ โครงการ  ได้รับอนุมัติ ๑๓ โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ 
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        ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  มีจำนวน ๑๕ โครงการ ได้รับอนุมัติ ๖ โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ  
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีจำนวน ๙๑ โครงการ ได้รับอนุมัติ ๕๓ โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๗ โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๖ โครงการ 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๕  มีจำนวน ๑๔ โครงการ ได้รับอนุมัติ ๖ โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๑  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๖  มีจำนวน ๑๒  โครงการ  ได้รับการอนุมัติ ๙ โครงการ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ 
        โดยสรุปรวม มีจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน 
๒๒๓ โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติคือนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๑๐๔ 
โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ  
๘๙ โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
        โครงการที่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มา
ดำเนินการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ มีจำนวน ๓ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ไปแล้วทั้ง ๓ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔  โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะฮ์แสงประทีป หมู่ที่ ๙  และโครงการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำซอยวากัฟและหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ ๖ 
        โครงการที่ได้อนุมัติให้กนัเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไว้มา
ดำเนินการ อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ มีจำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารตั้งแต่หน้าที่ 
๔๙ เป็นต้นไป 
        โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไว้ โดยมีโครงการที่เหลืออยู่มาดำเนินการใน
ปี ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว
ทั้ง ๖ โครงการ  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารในหน้าที่ ๕๕ เป็นต้นไป 
        โครงการที่ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้มีทั้งหมด 
๑๓ โครงการ  
        - อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ   
        - อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
        - อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ 
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ   
        รวมแล้ว ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ 
โครงการ ซึ่งในบางโครงการขณะนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าดำเนินการแล้วใกล้แล้วเสร็จแล้ว 
แต่ว่าขณะนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน ผู้รับจ้างประสบปัญหา
เรื่องขาดแคลนแรงงาน ตามประกาศของ ศบค. แล้วห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต 
ฉะนั้นตอนนี้การดำเนินการโครงการจะมีปัญหาอุปสรรคล่าช้าไป ประกอบกับล่าสุดที่ได้มี
ประกาศปิดแคมป์คนงาน ปิดไซต์งานก่อสร้าง  นำเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ และมีเอกสารที่นำเสนอท่านในส่วนของข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนำของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะข้อแนะนำ 
ที่ได้จากการติดตามประเมินผลอยู่ ๔ ประเด็นหลักๆ คือในเรื่องของการควบคุมการทำงาน 
ของผู้รับเหมาโครงการต่างๆ ซึ่งล่าช้า และในเรื่องของการดำเนินการโครงการมีการ 
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ดำเนินการสำเร็จได้จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ปัญหาในการ
ติดตามโครงการในเรื่องของการก่อสร้าง เนื่องจากระยะเวลาของการดำเนินโครงการไม่
สอดคล้องตามกำหนดแผนที่วางไว้ และการดำเนินการส่วนมากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม
สัญญา คือสมมุติให้เวลาสัญญา ๖๐ วัน ทำสัญญาผ่านมาแล้ว ๓๐ วันยังไม่เข้าดำเนินการ 
อันนี้ก็เป็นปัญหา และข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการติดตามประเมินผลได้ให้ข้อเสนอ 
แนะในการทีผ่ลจากการติดตามโครงการนำเสนอเป็นเอกสารเพ่ือเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรด
ทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่   - ไม่มี - 

ที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ๔.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
  

      เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพ่ือใช้เป็นกรอบแนว 
ทางในการบริหารงาน แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็น
กรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายเงินสะสม โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผน ให้กระทำตามกระบวนการจากการ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็น 
ชอบจึงประกาศใช้แล้วนำไปดำเนินการ  จึงขอนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐  แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  และแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยน 
แปลง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ละหารมาแล้ว  ในที่ประชุมสภา อบต.ละหารได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้
นำไปดำเนินการต่อไป  ดังรายละเอียดที่นำเสนอเป็นเอกสารให้ท่านได้พิจารณา และมอบ 
ให้ปลัด อบต. นำเสนอเพ่ิมเติม 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ในสว่นของแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (อยู่ในเอกสารเล่มปกสี
ชมพู) ซึ่งการเพ่ิมเติมแผนนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๔๖ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  
        (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
        ซึ่งในการเพิ่มเติมแผนพัฒนานั้นหมายความว่า โครงการนั้น กิจกรรมนั้น มิได้มีอยู่ใน
แผนพัฒนาเดิมเป็นการขอเพ่ิมเติมโครงการกิจกรรมนั้นเข้ามาในแผนพัฒนาเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ในช่วงของแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ซึ่งการเพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นการขอเพ่ิมเติมในแผน 
พัฒนาประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีจำนวนโครงการที่ขอเพ่ิมเติมเข้ามา ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 
 



๗ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

        ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขอเพ่ิมเติม ๑ โครงการ   
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๔  ในแผนงานสาธารณสุข ขอเพ่ิมเติม ๑๑ โครงการ งบประมาณ 
๓๓๐,๐๐๐ บาท  ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ขอเพ่ิมเติม ๒ โครงการ  งบประมาณ 
๔๕๐,๐๐๐ บาท  และในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขอเพ่ิมเติม ๒ โครงการ    
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท   
        รวมจำนวนโครงการที่ขอเพ่ิมเติมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐บาท 
ในรายละเอียดของโครงการที่ขอเพ่ิมเติมเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ ในด้านของการ
ส่งเสริมอาชีพ ในเรื่องของที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัย ในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรค และโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ซึ่ง อบต.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมาจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท ไปจัดทำโครงการดำเนินการ รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารแล้ว ขออนุญาตนำเรียน
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี๔.๒  เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

      ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยน 
แปลงแผนพัฒนาของปี ๒๕๖๔  การเปลี่ยนแปลงแผนนั้นคือเป็นการทำให้สาระสำคัญของ
แผนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเดิมมีแผนอยู่แล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง โดยเป็นการดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น และในส่วนของ อบต. ให้ส่งแผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน โดยรายละเอียดของโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนจะอยู่ใน
เอกสารเล่มปกสีเขียว ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุป ดังนี้ 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขอเปลี่ยนแปลงใน ๒ แผนงาน 
        - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ จากเดิม
งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  และรวม ๕ ปี   
รวมจำนวน ๕๑ โครงการ จากเดิมงบประมาณ  ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนเป็น 
๓๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท   
        - แผนงานสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ จากเดิมงบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท  และรวม ๕ ปี รวมจำนวน ๓ 
โครงการ จากเดิมงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ๕๒๐,๐๐๐ บาท   
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๕  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนโครงการและงบประมาณ  
เท่าเดิม รวม ๕ ปี รวมจำนวน ๑๒โครงการ รวมงบประมาณ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
         - จากเดิมโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลละหาร ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   



๘ 
 

        - จากเดิมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำ/ชุมชน และ
บุคลากรในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพทักษะความรู้ให้แก่คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรม 
การประชาคม, คณะกรรมการหมู่บ้านและบุคลากรท้องถิ่น รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารเล่ม
สีเขียวแล้ว 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
   เปลี่ยนแปลง ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี๔.๓  เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ อยู่ในเอกสารเล่มปกสีเหลือง  
ซึ่งในกระบวนจัดทำแผนพัฒนาของปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ นี้ได้มีการดำเนินการตามลำดับมา
อย่างที่ท่านนายกเรียนให้ทราบแต่ต้น มีการประชุมประชาคม แต่เนื่องจากปีนี้สถานการณ์
ของโควิด กระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจยกเว้นระเบียบไม่ต้อง
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านแต่ให้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ซึ่งเราได้มีการจัดประ 
ชุมประชาคมระดับตำบลไปแล้ว โดยที่ประชุมได้มีการเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ มา 
และรวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนา โดยที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละหารได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบมาแล้ว  
        ในรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐   
        ส่วนที่ ๑ จะเป็นข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ละหาร ขออนุญาตในราย 
ละเอียดตรงนี้ขออนุญาตผ่านไปรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารแล้ว  ซึ่งจะมีข้อมูลในส่วนของ
จำนวนประชากร  ส่วนของปัญหาต่าง ๆ มีประเด็นที่เรียนเป็นข้อสังเกตคือเรามีจำนวน   
ประชากรที่อยู่ในวัยผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้น กับประชากรที่เป็นผู้พิการมีจำนวนเพ่ิมขึ้น และ
ปัญหาของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นคือ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาสภาพแวดล้อมในเรื่องของ
ฝุ่นควัน เพราะว่าของเรายังพ้ืนที่บางส่วนทีย่ังทำการเกษตรอยู่ จะมีปัญหากระทบกระทั่งกัน
อยู่มาโดยตลอดระหว่างผู้ทำการเกษตรกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
        ส่วนที่ ๒ ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะนำเสนอให้ทราบ
ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาร ซึ่งเราก็ทำตามของจังหวัดมามีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพ่ิม 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยยั่งยืน  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เราพบในส่วนของปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่โดย 
เฉพาะในพ้ืนที่ อบต.ละหาร การที่จะบรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้นั้น เรายังมีปัญหา
อยู่เรื่องแรกคือในเรื่องของขยะและสิ่งปฏิกูล ที่เป็นปัญหาในการจัดการของจังหวัดนนทบุรี
ทั้งจังหวัดในเรื่องการจัดการขยะ ปัญหาน้ำเสียจากการที่มีชุมชนขยายตัวหมู่บ้านจัดสรร 
สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  ปัญหาในเรื่องของน้ำประปาน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
เพราะ ณ วันนี้เราจะเห็นได้ว่าน้ำคลองใช้ไม่ได้แล้ว ณ วันนี้น้ำจะแห้งคลองหมดแล้ว ฝนแล้ง
ติดต่อกันมาหลายเดือน คาดว่ากว่าฝนจะตกก็น่าจะเดือนกันยายน  ในส่วนของการประปา
เรายังพยายามขยายประปาเข้าไปแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และ
ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการวางท่อขยายเข้าไปที่จะต้องผ่านที่ดินต่างๆ ก็จะเป็นปัญหา
หนึ่งด้วย   
        ปัญหาต่อมาพ้ืนทีข่อง อบต.ละหาร คือปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสาธารณสุข ซึ่ง
นี้เป็นปัญหา ณ วันนี้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมา ๒ โรค คือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซ่ึง  
จริงระบาดมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ แต่มีการปกปิดข้อมูลเอาไว้เพ่ิงจะมาบอกให้ชาวบ้านรู้
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  อีกโรคหนึ่งเป็นโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วัว ควาย คือ
โรคลัมปีสกิน เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งขณะนี้พบบ้างแล้วในพ้ืนที่ของ อบต.ละหาร เพราะในพ้ืนที่
ของเรามีผู้ประกอบการเลี้ยงปศสุัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงแพะ ซึ่งโรคนี้จะเป็นกับสัตว์
เคี้ยวเอื้อง สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  อีกปัญหาพ้ืนที่อบต.ละหาร คือปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้
พิการซึ่งเพ่ิมมากขึ้น  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังเป็นปัญหาตลอด  อีกปัญหา
ของพ้ืนที่ อบต.ละหาร ซึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
คือปัญหาการร่วมกลุ่มของประชาชนที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพธุรกิจเป็น
วิสาหกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของเงินทุน อบต.มีอยู่ที่จะให้แต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของ
การรวมกลุ่ม   
        ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านดูในร่างของแผนฉบับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่อง 
จากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  ดังนั้น ก่อนที่
จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องมีแผนพัฒนาก่อน ก็ต้องกลับไปเปลี่ยนตั้งแต่แผนมาเลย
โดยในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะมีอยู่ทั้งหมด ๔ ด้าน ใน ๑๐ แผนงานด้วยกัน  
ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คือที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งหลาย การ
สร้างถนน สะพาน แต่เดิมอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานที่ ๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน จะมีกองช่างกับกองสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ  แผนงานการ 
เกษตร จะมีกองส่งเสริมการเกษตร มีบางส่วนที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง และ
ของสำนักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
สังคม  แผนงานรักษาความสงบภายใน อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด  แผนงาน
การศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห์ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม  แผนงานบริหารงานทั่วไป อยู่ในความรับผิดชอบขอ 
สำนักงานปลัดกับกองคลัง  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ อยู่ในความ 
รับผิดชอบของกองการศึกษา ในทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ๑๐ แผนงาน  รายละเอียด
ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุป ดังนี้ 
       โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี ้
        
 



๑๐ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
จะมีอยู่ใน ๒ แผนงาน คือ  
       - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ 
๕๖,๘๙๓,๐๐๐ บาท  
       - แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       รวมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ จะมีโครงการรวมอยู่ทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ  งบประมาณรวม 
๗๖,๘๙๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๘๔-๘๙ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมอย่างยั่งยืน จะมีอยู่ ๒ แผนงาน คือ  
        - แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท   
        - แผนงานการเกษตร จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท   
        รวมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจำนวนรวม ๗๐ โครงการ งบประมาณรวม ๑๕,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๙๐-๙๗ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ จะมีอยู่ ๓ แผนงาน คือ 
        - แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
        - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        - แผนงานการเกษตร จำนวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๓๐,๐๐๐ บาท 
        รวมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนรวม ๗๓ โครงการ งบประมาณรวม ๗,๙๘๐,๐๐๐ 
บาท รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๙๘-๑๐๓ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านทรพัยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน 
มีอยู่ ๕ แผนงาน 
        - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ 
๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท  
        - แผนงานการศึกษา  จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๖๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
        - แผนงานสาธารณสุข  จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
        - แผนงานสังคมสงเคราะห์  จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท  
        - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน ๑๐ โครงการ  งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        รวมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนรวม ๑๘๕ โครงการ งบประมาณรวม ๘๘,๖๕๐,๐๐๐ 
บาท รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๑๐๔-๑๒๑ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้  มีอยู่ ๑ แผนงาน 
        - แผนงานบริหารทั่วไป  รวมจำนวน ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ 
บาท รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๑๒๒-๑๒๓ 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีอยู่ ๒ แผนงาน 
        - แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        - แผนงานการศาสนาและนันทนาการ จำนวน ๑๕ โครงการ  งบประมาณ  
๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมในยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีจำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๗,๘๕๐,๐๐๐ 
บาท  รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๑๒๔-๑๒๕ 



๑๑ 
 

       รวมทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ทีบ่รรจุในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รวมทั้งสิ้น 
จำนวน ๓๘๖ โครงการ งบประมาณ ๒๐๒,๐๒๓,๐๐๐ บาท  นำเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปี 
๒๕๖๖-๒๖๗๐  รายละเอียดนำเสนอในเอกสาร 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
  

มีแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับความเข้าใจว่าทำไม อบต.ทำช้า มีรายละเอียดที่คณะกรรมการ
ได้นำเสนอมา ดังนี้ 
        ๑. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาในทุกโครงการ ควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวด 
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุด เนื่องจากการลงพ้ืนที่ติดตามและพบปัญหาเล็กๆ น้อยๆ  
เช่น ถนนเป็นรอยเว้าแหว่งไม่สวยงาม รวมถึงลูกระนาดควรทำให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบ
ที่จราจรกำหนด  
        ๒. การประเมินผลแผนเชิงปริมาณงานพบว่า ผลสำเร็จของโครงการมีจำนวนน้อยมาก
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณ  
        ๓. ปัญหาในการติดตามประเมินผลด้านก่อสร้าง พบว่าระยะเวลาการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพบว่ามีการดำเนินงานเฉพาะ
โครงการในปีที่ล่วงมาแล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการของปีงบปัจจุบัน จึงทำให้ต้องอนุมัติกันเงิน
ปีงบประมาณปัจจุบันไปดำเนินการในปีถัดไปแทน ซึ่งจากการดำเนินการติดตามพบว่าเป็น
เช่นนี้ทุกๆ ปี  
        ๔. การดำเนินการส่วนมากเกิดจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุใน
สัญญาจ้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน การดำเนินการล่าช้า ทำให้ประชาชนไม่ได้
รับโอกาสอย่างเต็มท่ี 
       ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมน้อมรับในการ
ทีจ่ะดำเนินการ แต่สิ่งที่อาจจะมีความเข้าใจผิดพลาดคือเรื่องของการติดตามประเมินผลกับ
การทีบ่อกว่าเราทำปีนี้ไม่ได้แล้วเอาไปทำปีหน้าเอาเงินเก่ามาทำ อันนี้ความเข้าใจน่าจะคลาด 
เคลื่อน ขอชี้แจงว่า ๑ ปีงบประมาณ ๑  โครงการ มีระยะเวลาการจัดทำ ๒ ปี ปีแรกถ้าสิ้นปี 
งบประมาณเราสามารถขยายระยะเวลาได้อีก ๑ ปีด้วยกับเงินของปีนั้นๆ ไม่ใช่ว่าเงินของปี
ต่อไป  ปัญหาอุปสรรค ณ วันนี้ที่เกิดข้ึนที่เข้าใจตรงกันคือผู้รับจ้างมาทำจริงแต่มาในระยะ 
เวลาที่ใกล้จะหมดสัญญาแล้วจึงทำให้เป็นลูกโซ่เชื่อมโยงมาตลอด และ ๑ ปีงบประมาณมี
โครงการที่สู่เข้ากระบวนการมากมาย แต่อันที่จะจบสิ้นในเรื่องของกระบวนการ ๑ โครงการ 
ถ้าเป็นเรื่องก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลา ๓ เดือนกว่าจะเซ็นสัญญากันและให้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการอีก ๑ เดือนครึ่ง หรือ ๒ เดือน แล้วแต่งานยากมากแค่ไหน  ขอทำความเข้าใจว่า
เราอยากจะทำทุกโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณแต่ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสิ่ง  
บกพร่องที่ได้เกิดจาก อบต. อย่างเดียว รวมหลายๆ ฝ่ายที่ทำให้งานนั้นช้าลง ต้องฝากทำ
ความเข้าใจด้วย สำคัญอย่างยิ่งเราจะไม่ให้ทุกโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณของทุกๆปี
ตกหล่น เราจะมีการขยายเวลาให้ปีต่อไป ถ้าหากปีนี้ไม่ทันก็ต้องปีต่อไป ๑ ปี  ๑ โครงการ มี



๑๒ 
 

ระยะ เวลา ๒ ปีในการทำ  ส่วนเรื่องอ่ืนๆ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารพร้อมน้อมรับ
ในทุกเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ อาจจะช้าบ้าง เร็วบ้าง อยู่ในเรื่องของมาตรการและความ
เข้มงวดของกฎระเบียบ วันนี้ออกมาแต่ละเรื่องเราทำตามระเบียบทุกวัน บางทีก็จะอย่างที่
เคยเดิมๆ ก็ไม่ได้อีกแล้ว ตอนนี้จะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะที่จะต้องมี SME มา
ประกอบด้วยเพราะมิเช่นนั้นแล้วงานก็ไม่ผ่านอีก จึงฝากทำความเข้าใจวันนี้ท้องถิ่นมีเรื่อง
รายละเอียดที่ถูกระบุมาเกือบจะทุกวัน เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ แจ้งนั่นแจ้งนี้มาตลอด เราใน
ฐานะผู้ปฏิบัติก็ให้ล้อไปตามระเบียบที่ถูกกำหนดมาทุกๆ เรื่อง จึงฝากทำความเข้าใจและขอ
อภัยในสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ ไม่ชอบ ขอให้ได้ฟ้งการชี้แจงด้วยเพราะวันนี้สิ่งที่จะถูกชมมา
ก็มี สิ่งที่บอกมาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ท่านมารับข้อมูลข้อเท็จจริง ฝากประชาสัมพันธ์ว่าทุก
โครงการเราจะไม่ทิ้ง แต่เราจะทำให้ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติในทุกเรื่องที่ระบุมา 
        ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายคืนค่าภาษีป้าย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  มอบปลัด อบต. นำเสนอ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระเบียบวาระนี้เป็นการขออนุมัติดำเนินการ เนื่องจากว่าเมื่อปีภาษี ๒๕๖๓ บริษัท กัปตัน 
โค๊ทติ้ง จำกัด ได้มายื่นชำระค่าภาษีป้ายไว้ซึ่งเป็นป้ายที่ติดตั้งอยู่ที่ร้านพีพีเซรามิค หมู่ที่ ๗ 
และได้ชำระเงินไว้แล้ว ๓,๒๐๐ บาท โดยชำระเป็นเช็คไว้ แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าทาง
บริษัท พีพีเซรามิค จำกัด ได้มาชำระภาษีอีกด้วยโดยไม่ทราบกัน ดังนั้น จึงเป็นการมาชำระ
ภาษีซ้ำซ้อนกัน  ทางบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ได้ยื่นคำร้องเพ่ือขอคืนเงินภาษีท่ีได้ตัวเอง
ได้ชำระไว้ ๓,๒๐๐ บาท  ซึ่งตรงนี้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐   
ในมาตรา ๒๔ ซึ่งมาตรา ๒๔ บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษหีรือ
เสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน การขอรับเงินคืนให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้สั่งคืนเงิน
ให้โดยเร็วและแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
แต่นี้ภาษีท่ีเราเก็บไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ได้เข้าเป็นรายได้ของ อบต.ไปแล้ว แล้วเขาเพ่ิงมายื่นคืน
ตามคำร้องที่ขอยื่นมา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้น จะไปเอาเงินคืนมาไม่ได้แล้ว
และก็ข้ามปีงบประมาณแล้ว จึงต้องมาขอใช้จ่ายเงินสะสม  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ในข้อ ๙๔ ได้บัญญัติไว้ว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินรายรับและต่อมามีการขอคืนเงินในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖  
        ข้อ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญดังนี้ 

๑) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นำส่งเป็นรายรับแล้ว 
๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

        ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการขอคืนเงินรายรับให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑) ขอคืนเงินภายในปีที่รับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จ่ายคืน

เงินรายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒) ขอคืนเงินภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว

เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมโดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

        จึงขอนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารเพื่อขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม จำนวน ๓,๒๐๐ บาท จ่ายคืนให้กับบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด ซึ่งได้ชำระ



๑๓ 
 

 
 
 
 
  

ภาษีป้ายซ้ำซ้อนไว้กับ บริษัท พีพีเซรามิค (บางบัวทอง) จำกัด  โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๖ (๒) และตามพระ 
ราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๔  นำเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
โดยในส่วนของเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  อบต. มีเงินสะสมที่สามารถนำมา 
ใช้บริหารได้ จำนวน ๑๕๘,๒๖๐,๖๘๕.๕๕ บาท 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓,๒๐๐ บาท 
   เพ่ือจ่ายคืนให้กับ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด  ซึ่งได้ชำระภาษีป้ายซ้ำซ้อนไว้กับ บริษัท    
   พีพี เซรามิค (บางบัวทอง) จำกัด หรือไม่ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายคืนให้กับ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง 
   จำกัด  ซึ่งได้ชำระภาษีป้ายซ้ำซ้อนไว้กับ บริษัท พีพี เซรามิค(บางบัวทอง) จำกัด 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ กองคลัง 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

        ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองคลัง          
โดยขอโอนจากเงินเดือนพนักงาน มาเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 
รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้ท่านไป  
        รายการที่ ๑  ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ ในจำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท  
        รายการที่ ๒  ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท รวมจำนวนเงิน 
๘,๖๐๐ บาท  
        รายการที่ ๓ ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี 
จำนวน ๑ เครื่อง ในราคา ๑๕,๐๐๐ บาท  
        รายการที่ ๔  ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๔ 
เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐ บาท รวมจำนวนเงิน ๒๓,๒๐๐ บาท 
        รายการที่ ๕  ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด ในราคา ๓,๘๐๐ บาท  
        รายการที่ ๖  ขอโอนเงินเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน ๑ ชุด ในราคา ๑๒,๐๐๐ บาท 
        การจัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
   งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ ตามที่
   ผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นค่าครุภัณฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ ตามที่เสนอ 



๑๔ 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
   กองคลัง 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของกองคลังในส่วนของ
เงินเดือนพนักงานซึ่งมีเงินเหลือจ่าย มาเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ 
ฟุต จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๖,๐๐๐ บาท  รวมวงเงินที่ขอโอน ๑๒,๐๐๐ บาท  เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
   งบประมาณ ๒๕๖๔ มาเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ตามท่ีผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ 
   (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เป็นค่าครุภัณฑ ์
   สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ของกองคลัง รวมวงเงินที่ขอโอน ๑๒,๐๐๐บาท 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าปรับปรุงห้องทำงาน  
   กองคลัง 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ขอโอนจากเงินเดือน
พนักงานของกองคลัง เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกองคลัง ในจำนวนวง 
เงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท จะเป็นการปรับปรุงห้องทำงานของกองคลังที่อาคาร ๒ ชั้นล่าง เดิมที
อาคาร ๒ ชั้นล่าง เราทำไว้เพ่ือให้กองสาธารณสุขย้ายไปอยู่ แล้วจะย้ายกองคลังทั้งหมดลง
มาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารนี้ แต่ตอนนี้กองสาธารณสุขไม่ประสงค์จะขอย้าย ทางกองคลังขอ
ย้ายไปอยู่เพ่ือที่จะรวมอยู่ที่เดียวกันเพ่ือความสะดวก ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือที่จะ
สะดวกในการปฏิบัติงานและในการให้บริการประชาชน เพราะทุกวันนี้โดยเฉพาะฝ่ายจัดเก็บ
รายได้คับแคบ โดยจะเป็นการบิลท์อินใหม่ทั้งหมดในส่วนของครุภัณฑ์ รายละเอียดจะอยู่ใน
เอกสารโดยสังเขป ดังนี้ 
        ๑) ห้องทำงาน  งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ประกอบด้วย  ติดตั้งตู้เอกสารฝ่ายพัสดุ 
จำนวน ๑ ชุด  ติดตั้งตู้เอกสารฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๑ ชุด  ติดตั้งโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ 
ชุด  ติดตั้งโต๊ะเคาน์เตอร์ จำนวน ๔ ชุด     
        ๒) ห้องทำงานผู้อำนวยการกอง งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ประกอบด้วย ติดตั้งตู้
เอกสารเตี้ย จำนวน ๓ ชุด 
        เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงจำเป็นต้องขอ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส่วนของตรงนี้ จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือมาใช้ในการปรับปรุงห้องทำงานของอาคาร ๒ ชั้น ๑ เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติงานของกอง
คลัง โดยจะมีห้องสำนักงานและห้องทำงานของผู้อำนวยการกอง นำเรียนเสนอที่ประชุม 
เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานของกองคลัง จำนวนเงินที่ขอโอน 
   ๓๙๕,๐๐๐ บาท ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 



๑๕ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็น        
   ค่าปรับปรุงห้องทำงานของกองคลัง จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๙๕,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 

นายทัศไนย แจ้งโพธิ์ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ 
 
  

ขออนุญาตเสนอญัตติเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงของ
ไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙  ซึ่งตอนนี้ระบาดอย่างรุนแรง และพ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม 
ในช่วงนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ทำการค้าขายลำบาก และพนักงานอาจจะต้องมีการหยุดงาน
ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้ว่าทาง อบต.ของเราได้ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพ ซึ่งได้มีการโอนไปบ้างแล้วจากที่ผมทราบ แต่ก็ยังมีอีก
หลายๆ ครอบครัวที่ยังตกหล่นในเรื่องการช่วยเหลือในครั้งนี้  อยากให้ทางสภาฯ พิจารณา
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีในการตกหล่นจะ
ด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ แต่เขาก็ยังเป็นผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติของไวรัสโควิด-๑๙  
อยากให้สภาฯ ช่วยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของท่าน 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายทัศไนย แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ เสนอญัตติเร่งด่วนขอให้ดำเนินการพิจารณา
   ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิต-๑๙  ขอผู้รับรองญัตติ  
    ผู้รับรอง  
    ๑. นายเดชา   มะปูเลาะ 
    ๒. นายประเสริฐ  บินมูซา 
    ๓. นายประดิษฐ  เทศเซ็น 
    ๔. นายสมศักดิ์  ขันประสิทธิ์ 
    ๕. นายประจบ  แสงจันทร์ 
    ๖. นายสมศักดิ์  อาจหาญ 
    ๗. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
    ๘. นายมูฮำหมัด  เชื้อผู้ดี 
    ๙. นายปรีชา  วาแสนดี 
    ๑๐. นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
    ๑๑. นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
    ๑๒. นายพรศักดิ์  บุญมาหา 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยากจะนำเสนอในส่วนที่ อบต.ได้ดำเนินการไปชุดแรก ยอดผู้ได้รับความเดือดร้อนผ่านคณะ 
กรรมการ ๓,๗๒๒ คน แต่ก็ติดปัญหาที่เป็นข้าราชการและทีท่ำงานมีเงินเดือน ประมาณ ๗๐ 
กว่าคน ซึ่งได้เงินให้เรียบร้อยแล้วกับคนที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ แล้ว นอกจากเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วเป็นธนาคารอ่ืนๆ ได้รับรายงานว่าน่าจะไม่
เกินวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพราะธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้โอนไปให้ ฝากว่าวันนี้ทุกท่าน
มีปัญหามีอุปสรรคกับการอยู่ร่วมกัน กับการไปที่ชุมชน สิ่งที่จะต้องขอเตือนคือพวกเราต้อง
ตระหนักและรักตัวเราเองเป็นอันดับแรก พยายามหลีกเลี่ยงกับกลุ่มเสี่ยง ถ้าพวกเราร่วมช่วย 
กันทำเป็นแบบอย่างที่ดีคนอ่ืนจะได้เอาตัวอย่างและปฏิบัติตามเรา ขอให้ทุกท่านร่วมช่วยกัน
ดูแลตัวเราเอง ดูแลครอบครัว ดูแลสังคม เราจะฝ่าฝันอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน และมีอะไรที่ทาง
อบต. ดำเนินการได้เรายินดี  อยากจะฝากอีกเรื่องคือเรื่องของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 
ต้องได้รับรายงานจากทาง รพ.สต. ที่เอาผู้ป่วยไปแล้วเราไปฉีดให้ได้ ถ้าไม่มีผู้ป่วยเราไปทำ 
 



๑๖ 
 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 

ไม่ได้ และเรื่องรถก็ตาม อบต.ละหารมีรถบริการให้สำหรับผู้ติดเชื้อแต่จะต้องได้รับความ
ยืนยันจากตน้สังกัด เป็นโรงพยาบาลบางบัวทอง หรือว่า รพ.ศต.ที่ขอมาเป็นกรณีที่หลักฐาน
ชัดเจนเราไปส่งให้ได้ อย่าคิดว่าเราไปได้ทุกเรื่อง ต้องมีคำสั่งมา นำเรียนที่ประชุมทราบ 

 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

เรื่องประเด็นที่ท่านทัศไนย แจ้งโพธิ์ เสนอญัตติด่วนเพื่อให้สภาพิจารณาในเรื่องของการเปิด
ขยายเวลาในการยื่นช่วยเหลือประชาชนในกรณีโรคไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ที่มีการตกหล่น
หรือว่าประชาชนบางคนอาจจะไม่ทราบข่าวในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของ อบต. 
อาจจะได้หลักฐานไปแต่ไม่ได้เขียนคิดว่าเป็นถุงยังชีพ บางคนไม่ได้อยู่บ้าน ทำงานที่กรุงเทพ 
อาทิตย์หนึ่งกลับทีหรือสองอาทิตย์กลับที อันนี้เขาก็ติดต่อสอบถามมาเยอะว่าจะมีการเปิด
รอบสองหรือไม่ ทั้งเฟสบุค ทั้งไลน์ สอบถามกันมาเยอะเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งผมดูตัวเลข
จากการที่ อบต. ไดม้ีประกาศรายชื่อไปแล้ว ๓,๗๒๒ ราย ซึง่จากตัวเลขในหนังสือแผนเมื่อ
สักครู่ที่ได้ข้อมูลครัวเรือน จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบลละหาร ๑๑,๘๓๖ ครัวเรือน แต่
ยื่นมาแค่ ๓,๗๒๒ ครัวเรือน ถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยยังไม่ถึง ๓๐%  หมู่ ๙ ของผมก็เหมือน 
กัน ๒,๖๕๗ ครัวเรือน ยื่นมา ๗๓๔ ครัวเรือน ยังไม่ถึง ๒๘% หรือประมาณ ๒๘%กว่า ก็ยัง
มีการตกหล่นอีกเยอะ ที่ตกหล่นจากการคำนวณแล้วคงเหลืออีกประมาณ ๘,๐๐๐ กว่าครัว 
เรือน ซึ่งเราไม่ต้องเอาถึง ๘,๐๐๐ ครัวเรือน เอาให้ได้สัก ๓๐-๔๐% ก็พอแล้ว และเรื่องการ
ขยายเวลาอยากให้ขยายเวลาในส่วนของการเปิดยื่นเอกสาร ขอให้ใช้เวลานานสักนิดไม่ใช่  
๗ วันอย่างท่ีแล้ว อยากให้ใช้เวลาสัก ๑๕ วัน เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.  ที่ผ่านมาถึงแม้ว่า อบต. จะมีเสียงตามไปให้กับทางหมู่บ้านต่างๆ หลายหมู่บ้าน 
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และก็เสียงตามสายเหล่านั้นก็ได้ชำรุดและก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซม ทำให้
ประชาชนนั้นขาดข้อมูลข่าวสารในการที่จะสื่อสารระหว่าง อบต. กับชาวบ้าน ขอสนับสนุน
ญัตติของท่านทัศไนย แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
สมาชิกสภา หมู่ ๘ 

ตามที่ท่านทัศไนย แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ไดเ้สนอไปผมเห็นชอบด้วยเพราะว่าตอนนี้
ประชาชนเป็นผู้ที่เดือดร้อนกันมาก ตามที่ผมได้ลงไปพบกับประชาชนก็เป็นสิ่งที่สมควรต้อง
ดูแล ดูแลครั้งถ้าหากว่าไม่เพียงพอเราก็ควรที่จะเพ่ิมไปได้อีกในรอบต่อไป เห็นแล้วว่าการที่
สมาชิกหมู่ ๙ ได้เสนอไป แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้ว เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาตก
หล่นไป ครั้งนี้น่าจะเร็วกว่าเก่าแต่ก็ควรที่ยืดเวลาการยื่นเอกสารให้เขา ตามความเห็นของผม
ควรที่ว่าใครเสร็จแล้วก็ส่งก่อนแล้วโอนเงินไปเลยผมว่าดีกว่า และผมขอสนับสนุนญัตติของ
ท่านสมาชิกหมู่ ๓  
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ขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบเป็นข้อมูล ในส่วนของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ 
รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  ประกอบ
กับปัจจุบันทาง ศบค. ทางรัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่
ทั่วราชอาณาจักรเพ่ิมขึ้นจนกระท่ังถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม และมีแนวโน้มไม่วันศุกร์นี้หรือวัน
จันทร์อาจจะมีการเพ่ิมมาตรการเข้มข้นขึ้น อาจจะไม่ถึงล็อคดาวน์แต่อาจจะเป็นการบังคับ
ใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพ่ิมขึน้อีก ฉะนั้น ในช่วงที่ผ่านมาระยะเวลาที่ยาวนานมาเราได้เปิดลง 
ทะเบียนไป ซึ่งเราได้ดำเนินการโอนเงินให้โดยผ่านระบบบัญชีของธนาคารกรุงไทย ใครที่ใช้
บัญชีธนาคารกรุงไทย อบต. โอนได้ทันทโีอนจากบัญชีกระแสรายวันของกรุงไทยของ อบต. 
ไปเข้าบัญชีของคนนั้นได้ทันทีก็จะเร็ว แต่ตอนนี้ในส่วนของที่โอนเข้าบัญชีของธนาคารอ่ืนๆ 
ซึ่งมีหลากหลาย เราก็ใช้ระบบของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีปัญหาว่าก็เป็นระบบใหม่ที่เขาเพ่ิงทำ
ขึ้นมาดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เข้าใจทางเรา เมื่อบ่ายวันจันทร์ผมได้เข้าไปหาผู้จัดการธนาคาร 
กรุงไทย สาขาบางบัวทอง ว่าขอความกรุณาช่วยดำเนินการให้ผมด้วยเพราะชาวบ้านรออยู่ 
 



๑๗ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลายพันคน ซึ่งเขาก็มีปัญหาว่าเป็นระบบใหม่และกับเจ้าหน้าที่ของเขาที่ยังไม่คุ้นชินก็ต้อง 
แก้ไขข้อมูลกันอยู่ ๓ ครั้ง เลยทำให้ล่าช้าและการโอนเงินเป็นการโอนเงินข้ามธนาคาร ต่าง
ธนาคารต่างสาขากัน และจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือว่าอย่างเช่นที่โอนเข้าบัญชีกรุงไทยที่ 
อบต.โอน เราโอน ๘๗๔ ราย มีอยู่ ๒ รายเงินเข้าบัญชีไม่ได้เพราะบัญชีไม่เดิน เป็นกฎของ
ธนาคารเขาว่าถ้ามีเงินค้างในบัญชีต่ำกว่า ๕๐๐ บาท แล้วไม่เคลื่อนไหวเลย ๖ เดือน เขาจะ
ปิดบัญชีนั้น อย่างบางคนเปิดบัญชีไว้ ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท แล้วไม่เคยเอาเงินเข้าฝากเลย
โดยเฉพาะจะมีปัญหากับผู้ที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก เพราะว่าต้องเปิดบัญชี
ล่วงหน้าเพ่ือทีจ่ะไปรับเงินปีหน้า ก็เป็นปัญหาว่าบัญชีไม่เดินเงินเข้าไม่ได้จะมีอยู่ ๒ ราย จะ 
มีหมู่ ๔ กับหมู่ ๘  กับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราโอนต่างบัญชีอีกจำนวน ๒,๐๐๐ กว่าราย รวมแล้ว
จำนวนที่เราโอนเงินเข้าบัญชีให้ไดใ้นขณะนี้ ๓,๖๒๘ ครอบครัว ครอบครัวละ ๒,๐๐๐ บาท 
เป็นจำนวนเงินที่ต้องใช้โอนเข้าไป ๗,๒๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินที่เราโอนมาจากเงินงบ 
ประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายหรือไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะดำเนินการต่อ
อีกอาจจะมีผลกระทบต่อสถานะการคลัง เนื่องจากว่าขณะนี้รายรับจริงของเราแทบจะไม่เข้า 
จากมาตรการของรัฐบาลที่ลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดเงินค่าธรรมเนียมภาษี  นำเรียน
ที่ประชุมซึ่งผมคาดว่าอย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าจาก ๓,๐๐๐ กว่า
ครอบครัว จากจำนวนยอด ๑๒,๐๐๐ ครอบครัว จะเหลืออีกประมาณ ๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ 
ครอบครัว ถ้าหากว่ามีผู้มายื่นขออีก ถ้าต้ังที่ ๓,๐๐๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๒,๐๐๐ บาท 
จะประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทางผมกับทางกองคลังจะต้องไปดูว่าจะใช้เงินจากไหน แต่
เราจะรู้ยอดไดต้่อเมื่อว่าเราให้เขามายื่นคำขอลงทะเบียน ที่ให้ต้องมายื่นลงทะเบียนเพราะว่า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระบุไว้ว่าให้ประชาชนมายื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ ฉะนั้น เรา
ต้องดูว่าเขามายื่นลงทะเบียนเท่าไร เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นจำนวนเท่าไร จึงจะมา
ตั้งยอดเงินได้ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไร และก็ต้องดูว่าเงินงบประมาณมีพอหรือไม่ ถ้ามีไม่พอจะ
โอนจากไหนมาได้ เพราะขณะนี้เราเหลือวงเงินที่เราโอนมาแต่แรกไว้อยู่อีกประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็คงไม่พอก็ต้องไปดูว่าจะโอนจากไหนมาได้ ต้องดูว่ารายได้เราเข้ามา
พอหรือไม่ กับโครงการที่ตั้งไว้แล้วยังไม่ได้ดำเนินการ ตอนนี้งบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกับ
ที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วและยังไม่ได้จ่ายเขาอีก ซึ่งถึงเวลานั้นอาจจำเป็นจะต้องขอเปิด
ประชุมสภาเพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนให้ทราบว่า ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เรามีเงินสะสมท่ีสามารถนำมาใช้บริหารได้อยู่ ๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดว่าถ้าจำเป็น
อาจจะต้องขออนุมัติที่ประชุมสภาจ่ายขาดเงินสะสม เรียนให้ท่านทราบก่อน  ส่วนระยะเวลา 
ในการที่จะรับลงทะเบียน อย่างคราวที่แล้วเราให้เวลาในการลงทะเบียน ๑๐ กว่าวัน รวมทั้ง
ทางออนไลน์ด้วย  ในครั้งนี้คาดว่าจะให้เวลาอย่างต่ำ ๑๐ วัน เพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ท่าน
สมาชิกหมู่ ๘ บอกว่าหลายคนรู้แล้ว แต่ติดปัญหาว่าลงทางออนไลน์คราวนี้คงจะไม่ได้แล้ว 
เพราะถ้าเราจ่ายเป็นเงินอย่างคราวที่แล้วถึงต้องให้มาลงทะเบียนเรื่องโอนเงินอีก เพราะการ
จ่ายเป็นเงินนั้นเอกสารหน้าบัญชีจะต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือจริงของผู้นั้น กับอีกจุดหนึ่ง
ทีผ่มฝากกับท่านนายกด้วย ผมทราบมาว่าท่านนายก ท่านรองนายก ได้จ่ายไปเยอะแล้วได้
นำถุงยังชีพไปให้กับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ๑๔ วัน กลุ่มคนเหล่านี้ถ้าเขาประสงค์จะขอรับ
ความช่วยเหลือโดยเขาถูกกักตัวโดยคำสั่งให้กักตัวเขาก็มีสิทธิที่จะลงทะเบียนเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลือได้ แต่อย่างไรรายละเอียดทาง อบต.จะออกเป็นประกาศให้ท่านนายกลงนามเพ่ือ
แจ้งประกาศอีกที และกำหนดวันในการรับลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าคงจะดำเนินการได้จะใช้
เวลาในการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนสัก ๓ วัน คาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนได้อย่างเร็วที่  
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สุดคงจะเป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม และคาดว่าจะให้เวลาถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  เราจะต้อง 
ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบเอกสารอีกอย่างเร็วที่สุดประมาณ ๒ สัปดาห์ จะรู้ผล
และอาจต้องเปิดประชุมสภา ถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินจะเป็นในเดือนสิงหาคมจะเป็นการเปิด 
ประชุมในสมัยสามัญที่กำหนดไว้แล้ว เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒๕๖๕ อยู่แล้ว นำเรียนให้ท่านทราบเพราะเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะอยู่อีกยาวนาน กรกฎาคม 
นี้จะจบหรือไม่ก็ไม่มั่นใจ ทุกวันนี้เราสับสนอยากจะเรียนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าวัคซีนตัว
ไหนถ้าได้ฉีด ฉีดไปก่อน ไม่ได้ช่วยป้องกันได้แต่ช่วยไม่ให้เกิดอาการรุนแรงถ้าเป็น โดยเฉพาะ
ขณะนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเราเข้าสู่ระลอกที่ ๔ แล้วเพราะว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่เดลต้าซึ่งระบาด
รวดเร็วและรุนแรงมาก ของไทยผมคิดว่าไม่เกินเดือนนี้เพราะ ณ วันนี้ตัวเลขผู้ติดเพิ่มข้ึน 
ตายเพิ่มขึ้น เราต้องระมัดระวังตัวเอง  นำเรียนข้อมูลท่านเพ่ือโปรดทราบไว้ก่อน และในการ
ประชาสัมพันธ์อย่างไรแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบในการออกประกาศและกำหนด
แบบฟอร์ม ซึ่งครั้งนี้จะให้ลงทะเบียนครั้งเดียวเลยพร้อมกับแนบหน้าบัญชีธนาคาร โดยจะ
จ่ายเป็นเงินเพราะว่าในจังหวัดนนทบุรี หลาย อบต. หลายเทศบาล เกือบทุกแห่งเขาจ่ายเป็น
เงินกัน ๑,๐๐๐ บาทบ้าง ๒,๐๐๐ บาทบ้าง  ถ้าใครที่ไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแนะนำให้
ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้เร็ว 
        เรื่องต่อมา ขณะนี้เรามีโรคอุบัติใหม่อีกโรคหนึ่งเกิดขึ้นมา เป็นโรคทีเ่กิดกับ วัว ควาย 
เป็นหลักตอนนี้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งผมให้ทางกองเกษตรไปติดตามแล้ว ทางกองเกษตรบอก
ว่าขณะนี้ได้มีรายงานมาว่ามีเป็นบ้างแล้วในพ้ืนที่ แต่ว่าในชั้นต้นสามารถรักษากันหายได้ไป
แล้วโดยใช้ยาพ้ืนบ้านบ้าง วัคซีนจากปศุสัตว์บ้าง เรียกว่าโรคลัมปีสกินในโคกระบือ ซึ่งใน
ส่วนของตรงนี้นั้น ต้องเรียนให้ทราบว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ หน้าที่ที่ต้องทำคือควบคุมป้องกันโรค ท่านจะถามว่า อบต.ทำ
อะไรได้บ้าง ช่วยอะไรได้บ้าง เรามีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมป้องกันโรค หลักคือ
ให้ใช้ตามระเบียบที่เราช่วยชาวบ้านในเรื่องของโควิดนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก แตต่อนนี้ต้องให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเอง
โดยตรงก่อนคือปศุสัตว์ เขารับผิดชอบดำเนินการไปเองก่อน ซึ่งเท่าที่ผมทราบข่าวมา อธิบดี
กรมปศุสัตว์บอกว่ากำลังเสนอเพ่ือขอแก้ระเบียบเงินชดเชยค่าเสียหายกรณีที่วัวตาย แต่เดิม
เคยได้เท่าไรผมจำไม่ได้เขาจะขอชดเชยคือให้จ่ายได้มากเพ่ิมข้ึน ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นขั้นต่ำตัว
ละ ๖,๐๐๐ บาท  ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่กรมปศุสัตว์เขาดำเนินการไปก่อนไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
วัคซีนมาฉีด หรือว่าการซื้อยาไปฉีดพ่นแมลง เพราะสัตว์พาหะนำโรคของมันคือแมลง คล้าย
แมลงวัน เพราะมิเช่นนั้นแล้วเกรงว่าจะมีปัญหาเหมือนอย่างกรณีของโรคพิษสุนัขบ้า แต่ก่อน 
ท้องถิ่น (อบต. เทศบาล) ทำเราก็ถูก สตง. มาชี้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่น ท้องถิ่นไปทำได้
อย่างไรเป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรค จนเกิดปัญหาเมื่อปี ๒๕๖๒ 
โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก แล้วผู้ว่าการ สตง. ก็ออกมาแก้ตัวว่า สตง.ไม่เคยไปห้าม จริงผู้ว่า
การ สตง.ไมไ่ด้ห้ามแต่เจ้าหน้าทีข่อง สตง.ห้าม  อบต.ละหารยังโดนไปด้วยจะถูกเรียกเงินคืน 
เพราะฉะนั้น ตรงนี้เลยต้องรอทางปศุสัตว์เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้ว เขาไม่มีงบประมาณแล้ว 
ก็ให้เขาร้องขอมาที่ท้องถิ่นในการที่จะเข้าช่วยเหลือ แต่ว่าขณะนี้ถ้าหากว่าพบว่ามีสัตว์เจ็บ 
ป่วยให้แจ้ง จะแจ้งที่ทางกองส่งเสริมการเกษตรหรือแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอก็ได้ เพราะตอนนี้ 
อบต. ก็ส่งพนักงานจ้างของกองส่งเสริมการเกษตรไปช่วยงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
เพราะว่าปศุสัตว์อำเภอเขามีคนเดียวเขาเลยขอคนเราไปช่วย  ประชาสัมพันธ์เรียนให้ท่าน
ทราบเผื่อชาวบ้านถามจะได้มีข้อมูลตอบเขาได้ในเบื้องต้นว่า อบต. สามารถช่วยได้แต่ว่าจะ 
ต้องให้เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์อำเภอ ปศสุัตว์จังหวัด ดำเนินการก่อนแล้วเราจึงจะเข้าไปเสริม
สนับสนุนได้อีกทีหนึ่ง   



๑๙ 
 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ประเด็นต่อมาในเรื่องของวัคซีน ตอนนี้มีการให้ลงทะเบียนเพ่ือฉีดวัคซีนกันในหลาย
ช่องทาง ในหลายยี่ห้อ โดยที่เขากำหนดกลุ่มไว้ว่าอายุ ๑๘ ปี ไม่เกิน ๕๙ ปี แต่เดิมให้ฉีด      
ซิโนแวค ถ้า ๖๐ ปีขึ้นไป กับกลุ่มมีโรคประจำตัว ๗ โรค ให้ฉีดแอสตร้าเซเนก้า แล้วตอนนี้ที่
เข้ามาใหม่โดยพระมหากรุณาธิคุณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือซิโนฟาร์ม ซึ่งล่าสุดเมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมามีการส่งนำเข้ามาอีก ๑ ล้านโดส กับของเดิม ซึ่งตรงนั้นเขาจะกำหนดเอาไว้เฉพาะ
ว่าคือทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขากำหนดไว้ว่า ตอนนี้เขาจะจัดสรรให้ในส่วนของจังหวัด
นนทบุรีที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐,๐๐๐ โดส  เทศบาลนครนนท์ ๑๐๐,๐๐๐ 
โดส  เทศบาลนครปากเกร็ด ๖๐,๐๐๐ โดส  ที่ผ่านมาจึงให้ทางท่านไปรับลงทะเบียน โดย
ทางอำเภอเขาจัดสรรให้ อบต. มา ๓๔๙ คน จะต้องมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนแล้ว
ตรวจสอบว่าคนนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่ เช่น ไปฉีดมาแล้วก็จะถูกคัดชื่อออก พอได้บุคคลครบ
ถูกต้องแล้ว ทาง อบจ. ทางเทศบาล จะต้องไปทำ MOU กับโรงพยาบาลที่ทางราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์เขาเห็นชอบด้วย เมื่อตกลงทำ MOU กับทางโรงพยาบาลได้แล้ว อย่างเช่น 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลบำราศนราดูร  ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาจึงจะ
อนุมัติวัคซีนให้มา และในการนัดให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลไหน แต่อย่างตอนนี้ของจังหวัดทาง
ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจากการประชุมกัน ท่านนายกก็ไปประชุมมา ทางจังหวัดก็
ยืนยันว่ายังไม่อนุญาตให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้จัดซื้อจัดหาวัคซีนเอง เพราะจะไปซ้ำซ้อนกับที่
รัฐบาลเป็นคนจัดหามา ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็ยืนยันว่าในเดือน
กรกฎาคมนี้นนทบุรีจะได้รับวัคซีน ๑,๑๐๐,๐๐๐ โดส ซึ่งจะพอเพียงครอบคลุมจำนวน
ประชากรของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน  เรียนให้ท่านทราบว่าในส่วน
ของ อบต. เองอย่างเงื่อนไขท่ีท่านนายกเคยเรียนให้ท่านทราบว่าต้องได้รับความอนุญาตจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ต้องอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของ ศบค. ซึ่งมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
ประธาน  เรียนให้ทราบเดี๋ยวจะหาว่าทำไม อบต.ไม่ซื้อวัคซีนมาฉีดให้เอง เพราะการฉีด
วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉะนั้น ผลข้างเคียง
อาจจะเกิดข้ึนกับบางคน ตอนนี้ไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนมีผลข้างเคียงหมด สิ่งแรกคือท่านต้องรู้
สุขภาพของตัวท่านเอง เป็นความดัน เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคเส้นเลือดอุดตัน หรือไม่  คนส่วน
ใหญ่ที่มีปัญหาคือว่ามีโรคประจำตัวโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว เช่น เป็นเส้นเลือดอุดตัน เป็นไตวาย
เรื้อรังแต่ว่าตัวเองไม่รู้ บางคนเส้นเลือดหัวใจตีบ เพราะฉะนั้นมันเกิดข้ึนจากตัวเราเองเป็น
หลัก ต้องเรียนให้ท่านทราบตรงนี้ว่าถ้ามีโอกาสฉีดที่ไหนได้ก็ไปฉีดป้องกันไว้ก่อน เพราะว่า
จังหวัดนนทบุรีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และอาจจะมีการออกมาตรการเพ่ิมเติม
ขึ้นมาอีก เรียนให้ท่านทราบ 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

ประเด็นเดิมในเรื่องของญัตติเร่งด่วนนี้ ญัตตินี้มีผู้เสนอถูกต้อง มีผู้รับรองถูกต้อง ท่าน
ประธานต้องขอให้มีการลงมติก่อนนะครับ เพราะอาจจะเป็นการลืมสักครู่นี้คุยกันไปเรื่อย
ยาวไป เดี๋ยวจะหลงประเด็นมติที่ประชุมไม่มี ไม่รู้จะไปทำอย่างไรอีก ขอความกรุณาท่าน
ประธานถามมติที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผลกระทบ
   จากสถานการณ์โควิด-๑๙ เพ่ิมเติม ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์     
   โควิต-๑๙ 

 



๒๐ 
 

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 สามัญ                   
ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยที่สาม  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕                           
 
 
     ลงชื่อ   นายทองสุข  แสงจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  
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