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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

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

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  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 นายทัศไนย     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
6 นายประจบ     แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๕  
7 นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๘ นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
9 นายปรีชา    วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 

10 นายมูฮำหมัด   เชื้อผู้ดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๑ นายสมเกียรติ   เจริญสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๒ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๓ นายพรศักดิ์    บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๔ นายประเสริฐ   ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๕ นายบุญมี      ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 2 
๒ นายสมศักดิ์     ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 

 

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 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘ นางจุรี  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

๑๐ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑๑ นางพิมธิดา   ทับทิม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

   



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑๒ นางสาวธัญภา   แก้วภิรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวผกาวรรณ  เหล็กดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๔ นางสาวเพ็ญพักตร์  วาแสนดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๕ นางรพีพรรณ  ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๖ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เลขานุการฯ  ขออนุญาตนับองค์ประชุมสมาชิกท่ีนั่งอยู่ในที่ประชุมแล้ว ๑๐ ท่าน รวมท่านประธานถือว่า
   ครบองค์ ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
   ตามระเบียบวาระ 
 

นายทองสุข แสงจันทร์ 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยที่สาม ครั้งที่๑/๒๕๖๔ วันนี้ตรงที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้เวลาประชุม 
สมาชิกมาครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี 
   พ.ศ. 256๔ สมัยท่ีสาม 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มติกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น 
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การ 
   บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามความใน 
   ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ 
   สิงหาคม ๒๕๖๔  
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีหนึ่ง   
   ครั้งที่ ๑/256๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔        
   สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 256๔  
    หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ 
   อำเภอบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยวิสามัญ  
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่หนึ่ง   
 



๓ 
 

    หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ ๓.๑ เรื่องรายงานติดตามประเมินผล
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
   รายละเอียดในหน้าที่ ๔,๕ 
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๔.๑ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม รายละเอียดในหน้าที่ ๖,๗ 
    หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
   เปลี่ยนแปลง รายละเอียดในหน้าที่ ๗,๘ 
    หน้าที่ ๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (แผน 
   ๕ ปีรอบหน้า) เข้าใจว่าฝ่ายแผนฯ คงแจกให้ทุกท่านแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม 
   ๒๕๖๕ รายละเอียดในหน้าที่ ๘,๙,๑๐ 
    หน้าที่ ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม รายละเอียดในหน้าที่ 
   ๑๑,๑๒,๑๓ ขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายคืนเงินภาษีให้กับบริษัท 
   กัปตันโค๊ทติ้ง จำกัด 
    หน้าที่ ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อ 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง  
    หน้าที่ ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
   สำนักงาน ของกองคลัง และระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าปรับปรุง
   ห้องทำงาน ของกองคลัง 
    หน้าที่ ๑๕ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งทางท่านสมาชิกหมู่ที่ ๓ ได้เสนอญัตติ
   ในเรื่องเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการระบาดของโควิด  
   รายละเอียดในหน้าที่ ๑๕-๒๐   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญประจำปี  
   พ.ศ. 256๔ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑/256๔  วันที่ ๗ กรกฎาคม 256๔ (ครั้งที่แล้ว)  
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๑/256๔ 
   วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 

ในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่ส่งให้สมาชิกได้ทราบแล้วจะมีการขอกันเงินของงบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองช่าง ๑๒ โครงการ  กองสาธารณสุข ๑ รายการ  
และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓ โครงการ  รายละเอียดมอบให้ปลัดฯ นำเสนอ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 

ในระเบียบวาระนี้ขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นรายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส่วนรายการครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในวงเงินที่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ในกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่า
จะไม่สามารถทัน 
 



๔ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 

       ของกองช่าง ขอกันเงิน จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นรายการที่อยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
       ๑. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน บริเวณหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่
สมชาย หมู่ที่ ๗  งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๒. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖  งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๓. โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว หมู่ ๘  
งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยประยูรหงส์ 
หมู่ที่ ๙  งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ที่ ๗  
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (ช่วง
สะพานเจริญรัฐ-ถนนรถไฟเก่า) หมู่ที่ ๕  งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (หน้า
หมู่บ้านพิชามญชุ์) หมู่ที่ ๕  งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนรถไฟ-
บ้านโต๊ะไล) หมู่ที่ ๑  งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๙. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองขุนนคร หมู่ ๒ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑๐. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ลำรางร้านนมแพะ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑๒. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเรียนแสง 
ประทีปรัฐบำรุง หมู่ที่ ๙  งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท                

        ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอกันเงินค่าครุภัณฑ์เพิ่มอีก ๑ รายการ 
เป็นขอกันเงิน ๒ รายการ 
        ๑. ค่าจัดซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คนั คันละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เราประกาศประกวดราคา ๒ ครั้งแล้ว มีบริษัทผู้ผลิต 
ผู้จำหน่าย คัดค้านกันมาท้ัง ๒ ครั้ง  ซึ่งตอนนี้จะเป็นปัญหากับท้องถิ่น คือพอประกาศออก 
ไปก็จะมีรายนั้นคัดค้าน พอเปลี่ยนแก้ไขอีกรายก็คัดค้าน อย่างที่ผ่านมาซื้อรถยนต์ ๑ ปี
แล้วยังซื้อไม่ได้เพราะคัดค้านกันแบบนี้ตลอด  
        ๒. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท งบประมาณ  
๑๑๘,๐๐๐ บาท  

 

        ของกองการศึกษาฯ  ขอกันเงิน จำนวน ๓ โครงการ 
        ๑. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขันติธรรม หมู่ที่ ๗  งบประมาณ 
๔๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๒. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าเขียว หมู่ ๘ งบประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๓. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงประทีป หมู่ที่ ๙  
งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
        รายละเอียดอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ของประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นำเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 



๕ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่   
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๔  ของกองช่าง จำนวน ๑๒ โครงการ ของกองสาธารณสุขฯ จำนวน       
   ๒ รายการ  ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๓ โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ  
   (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้กันเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของกองช่าง     
   จำนวน ๑๒ โครงการ  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ       
   ของกองการศึกษาฯ จำนวน ๓ โครงการ 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
   งบประมาณ ๒๕๖๓ 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
       ของสำนักงานปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ 
       ๑. ก่อสร้างห้องเก็บของข้างหลังเวที งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ในส่วนของการ
เสนอราคาผู้รับจ้างไม่ค่อยเสนอราคาเพราะว่าวงเงินน้อย ไม่อยากมาทำงาน 
       ของกองช่าง จำนวน ๓ โครงการ 
       ๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้า ริมคลองลำโพ หมู่ ๑ , ๔  
งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
       ๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทางเดินเท้า ริมคลองลำโพ หมู่ ๒ , ๓  
งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะหะหมัด หมู่ ๙  งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
      นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่   
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง 
   จำนวน ๓ โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน 
   (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
   ของสำนักงานปลัด จำนวน ๑ โครงการ และของกองช่าง จำนวน ๓ โครงการ   

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องรายงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
  

เรื่องรายงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คือ    
ณ วันนี้ ๑ ปีงบประมาณ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคมของ
ทุกๆ ปี  ฉะนั้น บางเรื่องอาจจะยังไม่สมบูรณ์ด้วยกับหลายๆ ฝ่ายที่ไปสำรวจไปดูในเรื่องของ
โครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะยังไม่จบก็น่าท่ีจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป วันนี้จะมีการ
ขยายเวลาการส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เป็นที่ทราบ 
 



๖ 
 

กันดีว่างบประมาณของแต่ละปีของแต่ละหมู่ เราเน้นและให้ความสำคัญกับทุกหมู่บางทีบาง 
ปีอาจจะทำไม่ทัน หรือว่าไปเหลื่อมล้ำกันในตัวของรายละเอียดก็มีการขยายเวลามา ซึ่ง ๑ 
โครงการจะมีเวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า ๒ ปี เราสามารถขยายระยะเวลาได้ จึงฝากทำความ
เข้าใจเพื่อนสมาชิกในส่วนที่โครงการของท่านมีอยู่แล้วก็ให้มีความเข้าใจว่าเราไม่ได้ทิ้งคือจะ
ทำในโอกาสต่อไป  ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมอบให้ ปลัดฯ นำเสนอ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
  

ในเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น โดย
ในกระบวนการของการจัดทำงบประมาณ  ตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณนั้นจะต้องใช้แผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดทำ หมายความว่า โครงการที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบ 
ประมาณได้นั้นจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาก่อน จึงจะนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณได้ 
และในการจัดทำนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการในการดำเนินการนั้นเมื่อนำโครง 
การจากแผนพัฒนามาแล้วจะต้องมีการตรวจสอบว่าโครงการนั้นไม่มีปัญหาอุปสรรค  โดย 
เฉพาะในเรื่องของกรรมสิทธิ์ ในเรื่องของสถานที่พ้ืนที่ดำเนินการ ทางกองช่างจะต้องดำเนิน 
การสำรวจออกแบบ ประมาณการราคา จัดทำแบบ และประมาณการราคา เพื่อประกอบ 
การเสนอข้อบัญญัติงบประมาณให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะเสนอที่ประชุมสภา เมื่อสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วคือสภาจะต้องพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณเป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ รับหลัก 
การ วารระที่ ๒ แปรญัตติ วาระท่ี ๓ ลงมติ และส่งข้อบัญญัติงบประมาณที่สภาเห็นชอบแล้ว
ไปให้ทางผู้กำกับดูแล อบต. คือนายอำเภอเป็นผู้อนุมัติให้ใช้ ซึ่งจะต้องรายละเอียดประมาณ
การราคาพร้อมกับแบบไปให้ด้วย  ตามระเบียบกำหนดว่าให้จัดทำร่างงบประมาณเพ่ือให้ผู้ 
บริหารท้องถิ่นเสนอให้สภาภายใน ๑๕ สิงหาคม ถ้าไม่สามารถเสนอให้ทันให้รายงานให้สภา
ทราบและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ  ฉะนั้น ในวันนี้จึงนำเรียนเสนอรายงานให้ที่ประชุม
สภาทราบ  โดยขณะนี้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจำ ใน
ส่วนของราย จ่ายรายการอ่ืนๆ โครงการ กิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จแล้ว ประมาณการรายรับ
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหลือในส่วนรายละเอียดของโครงการที่เป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ใน
งบลงทุนเท่านั้น  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ในวันที่ ๒๐ สิงหาคมนี้  
และคาดว่าสภาจะสามารถประชุมเพ่ือพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ 
เพ่ือที่จะประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  นำเรียนชี้แจงที่
ประชุมเพ่ือโปรดทราบ เพราะว่าบางโครงการนั้นเมื่อมีการไปตรวจสอบกันใหม่แล้วกจ็ะต้อง
มีการมาแก้ไขเปลี่ยน แปลงรายละเอียดของโครงการ หรือบางเรื่องก็ต้องเพิ่มเติมเพราะว่า
เดิมไม่มีอยู่ในแผน ซึ่ง จะเสนอในระเบียบวาระต่อไป เอกสารเจ้าหน้าที่คงแจกให้ท่านแล้ว 
(๒ เล่ม) จะพิจารณาในระเบียบวาระต่อไปซึ่งเป็นเรื่องทีจ่ะต้องผ่านที่ประชุมตรงนี้ก่อน แล้ว
ไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ จึงนำเรียนชี้แจงที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  ทราบ 

 

 

 



๗ 
 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   ๖.๑ เรื่องขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
  

ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ เป็นการขอบรรจุระเบียบวาระมาเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่
จะเก่ียวเนื่องไปถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารให้ท่านแล้ว ๒เล่ม  
เล่มแรกเล่มปกสีเหลือง เป็นการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นการขอเพ่ิมเติม
ในครั้งที่ ๔ การเพ่ิมเติมแผนกระทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมแผนพัฒนาได้ตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบคือคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผนพัฒนา เหตุผล ความจำเป็น เสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา อบต. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมสภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อที่ประชุม
สภาให้ความเห็นชอบ ให้นายกลงนามเพ่ือประกาศใช้  ดังนั้น จึงขอเสนอแผนพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ โดยขอเพ่ิมเติมโครงการเข้ามา ดังนี้ 
        ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เรียนให้ทราบ
เนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบของการจัดทำแผนและข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเพ่ิมเติมแผนงาน งาน 
โครงการ ที่จะบรรจุ  อย่างเช่นเดิมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ทำถนน ทำสะพาน ไฟฟ้า 
ประปา เคยอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน แต่ระเบียบใหม่นั้นให้เอางานพวกนี้ไปอยู่ในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธาทั้งหมด กับเป็นการเพ่ิมแผนงานในบางแผนงานขึ้นมาที่ไม่เคย
มี ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือรองรับภารกิจขององค์กรท้องถิ่นที่มีเพ่ิมมากข้ึน   
       ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพ่ิมเติม ๓ โครงการ ในยอด
วงเงิน ๒๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท  และในยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอเพ่ิมเติม 
๑ โครงการ ในวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมขอเพ่ิมเติมทั้งสิ้น ๔ โครงการ ในยอดวงเงิน 
๕๐,๖๖๐,๐๐๐ บาท โดยรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติม มีดังนี้ 
        ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพ่ิมเติม ๓ โครงการ 
        ๑. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณลานทางเข้าสุเหร่า
ปากคลองลำรี หมู่ที่ ๒ ขอเพิ่มเติมโครงการในปี ๒๕๖๕  งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๖.๘๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.ละหารกำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง ลานทางเข้าสุเหร่าปากคลองลำรี 
        ๒. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงเรียนอิสลาม
สัมพันธ์สาขา ๒ หมู่ที่ ๔  เพิ่มเติมโครงการในปี ๒๕๖๕  งบประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ บาท  โดย
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์สาขา ๒ ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายการ
ที่ อบต.ละหารกำหนด 
        ๓. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป หมู่ ๙  
ขอเพ่ิมเติมโครงการในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นโครงการก่อสร้าง
โครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป ขนาดกว้าง ๓๖ เมตร ความยาว
ด้านที่ ๑ ยาว ๓๔ เมตร  ความยาวด้านที่ ๒ ยาว ๔๘ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ 
ตารางเมตร  ตามแบบรูปรายการที ่อบต.ละหารกำหนด 
 



๘ 
 

        ในยุทธศาสตร์ที่ ๕  แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอเพิ่มเติม ๑ โครงการ 
        ๑. เป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยเป็น
การจัดซื้อที่ดิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ ในพ้ืนที่ของตำบลละหาร ในวงเงินงบประมาณที่  
ขอตั้ง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
        เป็นโครงการที่ขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔  นำเสนอท่ีประชุม
เพ่ือโปรดพิจารณาในการขออนุมัติเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซ่ึง
ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.แล้ว นำเสนอที่ประชุมสภาอบต. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา  
   ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน)              
   งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕    

ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ 
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ขออนุญาตต่อในเล่มปกสีชมพู เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของแผน เช่น เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ขนาด หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดำเนินการ อย่างเช่นเดิมกำหนดจะดำเนินการที่หมู่ที่ ๑ แต่เปลี่ยนไปทำที่หมู่ที่ ๙ 
หรือเปลี่ยนแปลงขนาด อย่างเช่นเดิมกำหนดว่าจะทำถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร  จะเปลี่ยนแปลงขนาดเป็นเหลือความกว้างแค่ ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  หรือเปลี่ยน 
แปลงรูปแบบ อย่างเช่นเดิมกำหนดว่าจะทำถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
เปลี่ยนแปลงเป็นทำถนนแค่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
เป็นต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมพัฒนา 
อบต. และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจะประกอบไปด้วย 
        ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน ขอเปลี่ยนแปลงเป็นแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖ โครงการ  ในวงเงินรวม ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๑  ระยะทางโดยประมาณ 
๗๐๐ เมตร ในปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ
ก่อสร้างเขื่อน คสล. เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม) ยาว ๔๕ เมตร สันเขื่อนกว้าง 
๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ละหารกำหนด ในจำนวน
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก บ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง 
๒ เมตร ยาว ๒ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการที่ อบต.
ละหารกำหนด เดิมอยู่ในปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นใน
ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 



๙ 
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        ๓. โครงการเสริมคันเข่ือน คสล.ริมคลองลากค้อน หมู่ที่ ๕ ตลอดแนวพร้อมลงดินหลัง
เขื่อน เดิมทีริมคลองลากค้อน หมู่ที่ ๕ มีเข่ือน คสล.อยู่แล้วแต่ว่ามันเตี้ยไปแล้วกับสภาพ
ปัจจุบันเพราะว่าถนนยกระดับสูงขึ้น โดยจะเป็นการก่อสร้างเสริมคันเขื่อน คสล.ให้สูงขึ้น 
โดยขอเปลี่ยนแปลงเป็น เสริมคันเข่ือน คสล. สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร สันเขื่อน
หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ละหารกำหนด ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ-ถนน
รถไฟเก่า หมู่ที่ ๕ ในงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนข้างกุโบร์ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนข้างกุโบร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ละหารกำหนด 
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ที่ ๗  ยาวประมาณ 
๑,๖๐๐ เมตร ยกระดับ ๑ เมตร  งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกตามสภาพ พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
ที่ อบต.ละหารกำหนด งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ถนนริมคลองลากค้อนใหญ่ฝั่งทิศ
เหนือ ฝั่งทิศใต้จะเป็นบ้านของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ เดิมสภาพเป็น คสล. แต่ว่าชำรุดเสียหาย
และทรุดตัวบ้างแล้ว ก่อสร้างถนน คสล.ขึ้นมาใหม่ทับของเดิมข้ึนมาให้สูงขึ้นด้วย 
        ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปลายคลองลำรี หมู่ที่ ๘  งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นก่อสร้างถนน คสล. เส้นปลายคลองลำรี ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ละหารกำหนด  บริเวณ
ปลายคลองลำรี-บ้านเทิดไท้ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        มีทั้งหมด ๖ โครงการ ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ เปลี่ยนแปลงยอด
จำนวนเงินที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนา อบต.แล้ว นำเสนอที่ประชุมสภาอบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามท่ีผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง 
   ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕     

ประธานฯ  เรื่องอ่ืน ๆ 
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ฝากพวกเราดูแลตัวเองเป็นหลักในเรื่องของโรคระบาดในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหารเราไดจ้ัดตั้งศูนย์พักคอยที่สถาบันอัรอบิตี้เปน็ทางการ ด้วยกับทุกเรื่องที่ค่อนข้างจะ
ลำบากพอสมควรเพราะเราไม่ได้ดำเนินการคนเดียวแล้วเสร็จ เราจะต้องไปอิงกับสาธารณสุข
อำเภอ สาธารณสุขจังหวัด รพ.สต.ในเขต ตลอดจนประชาชนในเขตตำบลละหารที่เป็นผู้กลุ่ม
เสี่ยงที่ติดเชื้อ เป็นที่แน่ชัดว่าเราดำเนินการในลักษณะที่ถูกต้องพร้อมรายงานกระทรวง 
มหาดไทยต้นสังกัดว่าสิ่งที่ท่านมีบัญชามาให้ดำเนินการศูนย์พักคอย ๑ ตำบล ๑ แห่ง และ
ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมรายงานในขอบเขตอำนาจที่เราได้ดำเนินการไป และวันนี้สิ่งที่ 
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อยากนำเรียนเสนอท่านสมาชิกสภา เป็นประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะมองว่า 
ทำไม อบต. และศูนย์พักคอยที่เป็นของราชการจริงๆ เงื่อนไขทำไมมากเกิน ขอทำความเข้า 
ใจว่าเราไม่ใช่ผู้บัญชาการ อยากฝากบอกว่าสิ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่เราจริงๆ คือให้เราจัดตั้ง
ศูนย์พักคอย มีงบประมาณ มีสถานที่ บุคลากรก็ไม่น่าที่จะเป็นของเราในเรื่องของแพทย์โดย 
ตรง  ฉะนั้น จึงฝากว่าคนที่อยู่กับเราในฐานะท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแกนหลัก 
แกนหลักคือ สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด แต่พวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราทุ่มเทเรา 
ไปดูแลกัน หาช่องทางที่เป็นไปได้ว่าเราจะช่วยแบบไหนได้ พยายามหาวิธีการ แต่ส่วนที่ทำ
แล้วมันก็ยังไม่ทันใจกับประชาชนที่ถูกมองว่าทำไมช้า ฝากทำความเข้าใจในเบื้องต้น และอีก
ประเด็นไม่ว่าจะเป็นคนของเรากองสาธารณสุข บทบาทอำนาจจริงๆ ไม่ใช่ ต้องเป็นของ
สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด แต่เราเป็นหน่วยงานที่มีพยาบาลวิชาชีพเราก็พยายาม
เข้าไปสนับสนุนดูแลเป็นเบื้องต้น  ถ้าเราอยากจะรอหน่วยงานเหนือทั้งหมดคิดว่าปีนี้ทั้งปีก็
คงไม่ได้เปิด ฝากประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และส่วนเรื่องการดูแลที่เป็นองค์ประกอบใน
ส่วนของพนักงานก็ดี ในส่วนของป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ก็ดี เราก็พยายามหาวิธีการ
ให้ท่านได้มีส่วนร่วม มีค่าใช้จ่ายบ้าง ท่านอาสาสมัครมาเราก็หาวิธีการให้ท่านได้มีค่าใช้จ่าย
บ้างคือจะเบิกจ่ายให้ท่านตามระเบียบ ฝากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าลืมว่าเราเป็นหน่วยงานของ
รัฐ บางเรื่องเราต้องอิงกับตัวหลักเกณฑ์หลักฐานที่ชัดเจน ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีขึ้นกับใคร 
ไม่ใช่ปัญหาทำอย่างไรก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ อบต.ได้ดำเนินไปคือ   
        ๑. ในเรื่องของขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ เราได้ติดต่อไปทาง อบจ. เป็นหนังสืออย่างทาง 
การว่าต้องมาเก็บขยะเราวันนั้นวันนี้ที่เป็นขยะสีแดง และการพักคอยจริงๆ ก็เป็นเรื่องของ
ความสมัครใจอีกเหมือนกันนี่คือประเด็น  เมื่อวานนี้ท่านสมาชิกไปนำเสนอมาเขาบอกมา 
๑๙ คน ถูกมาท่ีเราหมดในอำเภอบางบัวทอง ๓๐๐ ชื่อ ให้เรามาคัดเองว่าคนตำบลละหารมี
กี่คน พอคัดเสร็จโทรถามว่าคุณประสงคจ์ะมาอยู่ที่เราหรือไม่ นี่คือประเด็นหลัก เขาบอกเขา
ไม่มาเขาอยากจะอยู่ทีบ่้าน (home isolation) ไม่ใช่ปัญหา แต่คนที่จะมาเราด้วยคำสั่งของ 
สสจ. เขาจะเช็คค่าของการติดเชื้อว่าคุณมีค่าเท่าไร ถ้ามาเสร็จก็จะมีการไปเอ็กซเรย์ปอด มี
คนจะมาอยู่ที่สถาบันอัรอบิตี้ แต่เกณฑ์คุณไม่ได้คุณอาจเป็นสีเหลืองเขาก็ไม่เรียก พอไม่เรียก
จะเป็นประเด็นปัญหาว่าอยากจะมาอยู่ทำไมอยู่ไม่ได้ เป็นปัญหาเหมือนกันในเรื่องของความ 
รู้สึก เราจึงมีแนวคิดในลักษณะนี้ว่าสิ่งที่คุณมาคุณเอาตัวคุณมา มาเอ็กซเรย์ปอด ใจอยากจะ
มาอยู่ตรงนี้แต่หมอวินิจฉัยว่าไม่ใช่ คุณเป็นสีเหลืองแล้วเขาก็จะส่งต่อคุณไป หรือว่าเขาจะส่ง
คุณไปแดง เพราะค่าของการติดเชื้อคุณสูงมาก ก็ไปสีแดง สีเหลืองไป ถ้าหากว่าค่าต่ำจะมา
อยู่ที่ศูนย์พักคอยเรา มีผู้ประสงค์อยากจะมา คนของเราก็ทำงานเต็มใจ เมื่อวานนี้ขอมา ๔ 
ราย สุดท้ายได้แต่พอติดต่อเขาบอกเขาไม่มา เขาต้องการมาอยู่พร้อมกัน ๔ คน ในครอบครัว
เดียวกัน แต่ค่าของผลแล็บไม่เท่ากัน พ่อเยอะกว่า แม่เยอะกว่า ลูกน้อยให้โอกาสลูก ๒ คน 
โทรกลับมาเขาบอกเขาไม่ประสงค์อยู่ พอเย็นโทรไปหาแม่อีก หาเตียงให้แล้วจะไปที ่ร.พ.
บางบัวทอง เขาบอกเขาไม่ไปเขาจะไปหมด ๔ คนไปอยู่รวมกัน  ความเข้าใจตรงนี้อยากนำ
เรียนว่าสิ่งที่คุณอยากได้คุณอย่าหวังว่าคุณจะได้เตียง คุณต้องไปตามข้ันตอน ไม่ใช่ว่าโรคจะ
เท่ากันทั้งหมด เป็นความคลาดเคลื่อนและเป็นความเข้าใจของประชาชนคนนั้นว่าเราครอบ 
ครัวเดียวกัน ๕ คน จะไปอยู่ที่เดียวกันจะได้ช่วยเหลือกัน แต่สถานที่เราท่านต้องเข้าใจว่ามัน
แคบ ศูนย์พักคอยที่เป็นสีเขียวคือขั้นไม่ร้ายแรง เพราะถ้าร้ายแรงลงปอดก็ไปสีแดง สีเหลือง
ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ีอันตรายเขาก็ส่งต่อ เขาไม่ให้มาผสมกับเรา  
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        อีกหนึ่งข้อคือวันนี้คนตำบลละหารไปตรวจเจอเชื้อ แต่ระบบของการรอนั้นมันเป็น
ประเด็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกคน เช่น ถ้าไปตรวจแบบ Antigen test Kid (ATK) รู้ผล
เลยแต่ความชัดเจนยังไม่มี คุณอาจจะตรวจเองแยงเข้าไปไม่ลึกคุณบอกคุณไม่ติด แต่วิธีการ 
Swab ของคุณอาจไม่ถูกต้อง คุณต้องไปตรวจครั้งที่ ๒ ที่โรงพยาบาล เป็นผลแล็บชัดเจน  
เราก็เห็นใจนะว่าระยะเวลาของการรอผลแล็บและรอเตียงอย่างน้อย ๓,๔ วัน ในการติดต่อ
ประสานงานกับการที่ไปนั่งคลุกคลีกันอยู่อาจจะมีการเพ่ิมเชื้อและเป็นการระบาดภายใน
ครอบครัวที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ จึงเห็นว่าเราน่าที่จะนำเสนอตรงนี้เข้ามาอยู่ในศูนย์ของ
เราเฉพาะ เช่นว่าผลแล็บมาชัดเจนว่าคุณติดแน่นอน มาจากโรงพยาบาล สสจ.ระบุว่าแค่รอ
เตยีง เราไปรอก่อน ก่อนที่รายละเอียดในเรื่องของระบบขั้นตอนที่ถูกต้องจะมา อย่างน้อย
ท่านก็ไปรอพักคอยอยู่ ๒ คืน รอผลมาอย่างน้อยก็ช่วยความรู้สึกของญาติได้ว่ามีความมั่นใจ 
จากที่ถูกนำเสนอมาผมก็เชื่อนะว่าทุกคนกลัวกันหมด แต่วิธีการกลัวของคุณ คุณต้องดำเนิน 
การและให้ความสำคัญบ้าง ไม่ใช่บอกคุณกลัวโควิดแต่คุณไม่ทำอะไรเลย คุณจะไปโน้นมานี่ 
ดูเกณฑ์ของการเป็นโรคนี้แบบไหน คุณใช้ชีวิตอิสระ ต้องฝากว่าบางทีเราไปพูดเยอะก็ไม่ได้
ไม่มีใครเชื่อใครตอนนี้ เขาบอกเขาไปตรวจมาแล้ววันนี้ Swab มาแล้วไม่เจอ ให้อยู่ ๑๔ วัน 
อยู่ไม่ได้ธุระออกทุกวัน แล้วเราจะไปพูดกับใคร ตราบใดที่เรายังไม่มีความเข้าใจลักษณะนี้ก็
แก้ปัญหาพอสมควร ฝากเป็นกำลังใจว่าพวกเราอย่างน้อยเราช่วยอะไรไม่ได้แต่ขอให้ช่วยทำ
ความเข้าใจกับคนของเรา ญาติของเราเป็นเบื้องต้น การอยู่ ๑๔ วันอยู่แบบไหน แล้วไปแล้ว
อยู่อย่างไร นี้ก็ต้องขอความชัดเจนว่าในเมื่อคุณแสดงตนมาว่าอยากขอเตียง ผมทำไปให้ ๑๗ 
เตียง ช่วงที่กำลังปั่นป่วนผมก็นำเสนอไป ๑๗ เตียง โดยตรงไปที ่สสจ. ก็ได้หมด แต่ขอร้องว่า
ได้แล้วคุณต้องไป พอรถมารับแล้วไม่ไปอีกแล้ว  ฝากทำความเข้าใจถ้ายืนยันจะไปจะไปรวม
ที่เดียวกันไม่ได้ แล้วแต่สีของคุณว่าเป็นโรคระดับไหน ขอทำความเข้าใจและห่วงใยทุกคน 
เราต้องดูแลตัวเราเองเป็นหลักก่อนที่เราจะไปดูแลคนอ่ืน ถ้าหากว่าเรายังไม่สมบูรณ์พอเรา
ไปดูแลคนอ่ืนก็จะพาให้แพร่เชื้อ อันนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็น และเราก็ไม่ทราบว่ามันจะจบจะยุติ 
หรือจะยาวไปถึงปีหน้ายังไม่ทราบ แต่ดีที่สุดวันนี้สิ่งที่เราดูเฟส ดูไลน์ ดูอะไรไม่ใช่ความจริง 
วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ ๒๓,๐๐๐ คน ยังไม่ใช่ น่าจะเป็นที่อยู่ในระบบ สสจ. ความชัดเจนและ
ความเข้าใจตรงนี้ว่าไม่ใช่ธรรมดาเรื่องลักษณะนี้มันน่ากลัว และพวกเราจะต้องฝ่าฝันและสู้ 
ไปด้วยกันให้ได้  ขอขอบคุณพวกเราที่ช่วยเหลือและเต็มที่ในการที่หาวิธีการที่จะให้คนของ
เราปลอดเป็นเบื้องต้นกับพื้นฐานในการทำความเข้าใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราในฐานะที่เป็น
ท้องถิ่นคงจะทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ตามกรอบและวิธีการต่างๆ 
ถ้าหานอกเหนือจากตัวระบบระเบียบที่ผมสั่งไป ก็ยินดีและเต็มใจที่จะใช้จ่ายไม่เก่ียวกับของ
งบประมาณ อยากจะผลักดันให้เต็มที ่สิ่งสำคัญขออย่างเดียวท่านต้องไปช่วยทำความเข้าใจ
ลูกบ้านท่านด้วย ถ้าทุกคนมีความเข้าใจค่อนข้างเกิน ๗๐% ผมเชื่อว่าเราจะไปด้วยกันแบบ
ไม่มีปัญหา และเดี๋ยวนี้ลูกเขาไม่กลัวพ่อแม่ พ่อแม่ว่ากล่าวไม่เชื่อ เขาเชื่อเพ่ือน ก็ต้องไปหา
วิธีการในการนำเสนอว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเราอยู่กับบ้าน เป็นต้น ขอขอบคุณและเป็น
กำลังใจให้กับทุกท่าน 
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ขออนุญาตนำเรียนตัวเลขในส่วนของสถานะการคลัง ตัวเลขที่ขอกันไปเมื่อสักครู่นี้เราคิดท่ี
ตัวเลขกลมๆ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้สถานะการคลังนับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔  อบต. มีรายรับจริง ๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายจ่ายจริง ๙๔,๑๖๐,๐๐๐ กว่าบาท 
เพราะฉะนั้น จะมีเงินรายรับจริงเหลือ หักจากรายจ่ายจริงแล้วอยู่ ๖๑,๘๔๐,๐๐๐ กว่าบาท  
ส่วนในช่วงของเดือน สิงหาคม กันยายน อีก ๒ เดือนนี้เราคาดว่าจะมีรายรับเข้ามาอีก 
ประมาณ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ดังนั้น เมื่อรวมกับ ๖๑,๘๔๐,๐๐๐ กว่าบาท  ก็คาดว่าจะมี 
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เงินรายได้ที่จะสามารถเข้ามาใช้จ่ายดำเนินการได้อยู่ที่ ๙๐,๘๔๔,๐๐๐ กว่าบาท แล้วนอก 
จากนี้ในขณะนี้ อบต. มีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้อยู่อีก ๑๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมี
ทุนสำรองเงินสะสมอีกประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  ดังนั้น ในส่วนของการดำเนินการ 
จึงมีเงินงบประมาณท่ีจะดำเนินการได้จนกระทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ และท่ีขอกันเงินไว้เมื่อ
สักครู่นี้ประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะสามารถดำเนินการได้ กับการดำเนินการในส่วน
ของการต่อสู้กับโควิดนี้ ตอนนี้เรามีเงินงบกลางอยู่ ๒,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ซึ่งคิดว่าเพียงพอ 
เพราะว่าโดยภารกิจหลักแล้ว อย่างที่ท่านนายกบอก อบต. มีหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพราะเราไม่ใช่สถานพยาบาล เราไม่ใช่โรงพยาบาล  ภาษาจริงกรม
อนามัยเขาใช้คำว่า สถานที่กักตัวในชุมชน แต่ฟังแล้วสะดุดหู เลยเปลี่ยนเป็นสถานที่พักคอย 
ไม่นั้นจะมองรู้สึกเหมือนกับว่าติดคุก   
        เรื่องท่ี ๒  ในเรื่องค่าตอบแทน อปพร. เนื่องจากว่าสถานะการคลังของท้องถิ่นขณะนี้
หลายๆ ท้องถิ่นไม่มีเงินรายได้ ทางกระทรวงมหาดไทยจึงปรับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 
อปพร. จากเดิมที่บอกว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ถึง ๘ ชั่วโมงจะได้รับ ๓๐๐ บาท จากของใหม่เหลือ
เพียงแค่ ๒๐๐ บาท  กระทรวงมหาดไทยเขาปรับเพราะว่ากระทบทั่วประเทศ อย่าลืมว่าเรา
มีรายได้แต่ท้องถิ่นหลายแห่งเขาไม่มีรายได้ เมื่อปีกลายเราจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างได ้๖,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ปีนี้ถึง ณ วันนี้เพ่ิงเก็บได้ ๗,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท 
รายได้หายไปจากภาษีตัวนี้ ภาษีท่ีดินและโรงเรือนที่เคยได้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทมันหายไป  
ฉะนั้น กระทบต่อสถานะการคลังอย่างมาก   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ไม่มี  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
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