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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีสาม 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  256๔  เวลา  ๑๐.๐๐  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 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
7 นายประจบ     แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๕  
๘ นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
9 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายทัศไนย     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
๒ 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 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๘ นางจุรี  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๙ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑๐ ว่าที่ ร.ต.หญิง นิษาชล  สุขรุ่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑๑ นางสาวแสงเดือน  บริสุทธิ์ นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
๑๒ นางสาวผกาวรรณ  เหล็กดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๓ นางรพีพรรณ  ฉะอ้อนศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๔ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เลขานุการฯ  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
   สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓ ขณะนี้องค์ประชุมครบแล้วขอเชิญท่านประธานสภาได้เปิดการประชุม 
   ตามระเบียบวาระ 
 

นายทองสุข แสงจันทร์ 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.
สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีสาม   
   ครั้งที่ ๒/256๔ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔        
   สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๔  
    หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
   เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๑  
   รับหลักการ ซึ่งท่านนายกได้แถลงหลักการของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และทาง  
   ปลัด อบต.ละหาร ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียด รายละเอียดในหน้าที่      
   ๔-๑๙ ซึ่งสภาไดม้ีมติเห็นชอบรับหลักการ   
    หน้าที่ ๑๙ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ  รายละเอียดใน 
   หน้าที่ ๒๐ ซึ่งกรรมการจะมี ๓ ท่าน ประกอบด้วย นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์         
   นายทัศไนย แจ้งโพธิ์  นายเดชา มะปูเลาะ 
    หน้าที่ ๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ ๒๕๖๔ ใน ๒ รายการ รายการที่ ๑ เป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์    
   จำนวน ๔๖,๐๐๐ บาท  รายการที่ ๒ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวนรวม ๑๗,๐๐๐ บาท  
   รายการที่ ๓ ขอโอนเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โอน 
     



๓ 
 

    หน้าที่ ๒๒ ระเบียบวาระอ่ืนๆ  ซึ่งท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องของการ 
   ดำเนินการของศูนย์พักคอย อบต.ละหาร  รายละเอียดในหน้าที่ ๒๒-๒๓ 
    หน้าที่ ๒๔  ท่านนายกได้เรียนชี้แจงในเรื่องของการดำเนินการของ อบต.  
   รายละเอียดในหน้าที่ ๒๔-๒๕ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี  
   พ.ศ. 256๔ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/256๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๔ (ครั้งที่แล้ว)  
   ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๒/256๔ 
   วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี ๒ แปรญัตติ  และวาระท่ี ๓ ลงมติ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ไปแล้วในการประชุมครั้งที่แล้ว   
   เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  และไดม้ีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน     
   ซึ่งคณะกรรมการ แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว และรายงานความเห็นว่าไม่มีผู้ใดยื่นคำขอแปร
   ญัตติ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตาม
   ร่างเดิมคืนมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระท่ี ๓ ต่อไป 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ในวาระท่ี ๒ นี้ถ้าหากว่าไม่สมาชิกท่านใดขอแปรญัตติก็จะไม่มีการอภิปรายใดๆ เพราะว่าการ
ทีไ่ม่มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติ ในขั้นของการแปรญัตตินั้นถือว่าที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดติดใจ
ใดๆ และไม่มีผู้ใดที่เสนอคำแปรญัตติหรือสงวนคำแปรญัตติ จึงถือว่าในวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติถือว่าผ่าน ซึ่งต่อไปจะเป็นการดำเนินการต่อในวาระที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ การลงมติ ไม่มีการอภิปราย ขอมติทีป่ระชุม สมาชิก
   ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน 
   (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 

ญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน (กองคลัง) ซึ่งเราได้ทำการต่อเติมที่จะแยกส่วนให้ชัดเจนด้วยกับพ้ืนที่ที่เรามีจำกัด
แต่เดิม ต่อมาเราได้ขยายอาคารโดยจะแยกกองคลังและกองการศึกษาไป กองสาธารณสุขอยู่
ที่เดิม  รายละเอียดมอบให้ปลัดฯ นำเสนอ 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ในรายการแรกท่ีขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จากที่ประชุมสภา อบต.ละหาร ในคราวก่อนได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารในส่วนของห้องทำงานของกองคลัง โดยจะใช้
ที่อาคาร ๒ ชั้นล่าง ในวงเงินงบประมาณท่ีสภาอนุมัติไว้ ๓๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการ
ดำเนินการในเรื่องของการออกแบบรายละเอียดแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ
ในการจัดหาผู้รับเหมา ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่ทันในการที่จะทำสัญญาจ้างภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน เพราะว่าในกระบวนการปัจจุบันนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ
นั้น เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วจะต้องประกาศผลแล้วรออย่างน้อย ๗ วัน ในการให้ผู้ 
อ่ืนยื่นอุทธรณ์ ถ้าไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านทักท้วงอะไรมาจึงจะเรียกทำสัญญาได้ จึงจำเป็น 
ต้องขอกันเงินไว้ก่อน จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให้กันเงินเพราะว่าเป็นรายจ่ายในงบลงทุนในส่วนของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาในการอนุมัติให้กันเงิน 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดได้นำเสนอมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องทำงานของกองคลัง จำนวน  
   ๓๙๕,๐๐๐ บาท  ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓        
   ค่าครุภัณฑ์รถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

เนื่องจากว่าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เราได้ตั้งงบ 
ประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ไว้ เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ขนาดความจุน้ำไม่
น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ในวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เรียนให้ท่านทราบ
ว่าในการดำเนินการนั้น ได้มีการดำเนินการในการตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดรายละเอียด
ของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ที่เราเรียกทับศัพท์กันว่า “สเปค” กำหนดราคากลาง กำหนดสเปค 
และได้มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขึ้นมาแล้ว และประกาศประกวาดราคา 
ซึ่งทีผ่่านมาได้มีการดำเนินการมาแล้วปรากฏว่า มีผู้คัดค้านในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถ  ส่วนใหญ่แล้วประเด็นที่ถูกคัดค้านคือประเด็นของตัวรถ แชสซีจะไม่มีปัญหา ปัญหา
ที่ถูกทักท้วงคัดค้านคือในเรื่องของปั๊มน้ำ เพราะว่ารถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
ตัวสำคัญคือตัวปั๊มน้ำ อุปกรณ์สำคัญของมันคือปั๊มน้ำ ตัวรถ หัวรถ แชสซีจะเป็นของยี่ห้อ
ไหนก็ได้อยู่แล้ว และระบบในการสูบจ่ายน้ำ ตัวปั๊มน้ำ ตัวปืนฉีดน้ำ พวกนี้ และได้ถูกทักท้วง
มา ๒,๓ ครั้งแล้ว  ดังนั้น ในส่วนของตรงนี้ก็คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเพราะว่า
ระยะเวลาจะต้องใช้ระยะเวลาในการประกาศ เมื่อประกาศแล้วจะต้องมีระยะเวลาให้เขาใน
การที่จะยื่นอุทธรณ์ทักท้วงต่างๆ ในกระบวนการต้องใช้เวลาใน ๑ รอบ  ดังนั้น จึงคาดว่าจะ
ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการในส่วนของการประกาศอีกครั้งหนึ่งอยู่
แต่คาดว่าจะไม่ทัน ดังนั้น จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของค่าจัดซื้อรถดับ 
เพลิง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการค่าครุภัณฑ์ 
ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ในวงเงินงบ 
ประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ออกไปก่อน ซึ่งอำนาจอนุมัติในการขยายเวลาให้เบิกจ่ายเงิน
เนื่องจากเป็นรายการครุภัณฑ์เป็นอำนาจของสภา นำเสนอที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดได้นำเสนอมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถดับเพลิง 
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ในนามผู้บริหารต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ไว้วางใจในการทำข้อบัญญัติงบประมาณให้
บริหารจัดการตำบลละหารเพ่ือประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
ปีนี้เราดำเนินการล่าช้าในส่วนที่เป็นปัญหาคือเรื่องโควิด บางเรื่องถูกชะลอ ถูกลดระยะเวลา 
ถูกขยายเวลาในการดำเนินการ บางโครงการอาจจะช้าไปบ้างแต่เชื่อว่าทุกโครงการที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่มีอยู่ไม่ได้ตกไปไหนจะดำเนินการในโอกาสต่อไป และฝาก
เป็นกำลังทุกท่านในการต่อสู้ ในการให้ความสำคัญกับครอบครัว ในการฝ่าวิกฤตอันนี้ไปด้วย 
กัน ต้องขอแสดงความชื่นชมเป็นหัวใจของการนำ เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันโควิด ถ้า
หากว่าสิ่งที่ผู้มีบารมีชน อย่างพวกเราทำตัวให้เป็นแบบอย่างปัญหาก็จะเกิด การกักตัวทำไม 
๒ วัน ไปนู้นมานี่เราก็ตอบคำถามเขาไม่ได้ แต่ถ้าเราทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะช่วยลด ละ 
ในการขยายการแพร่เชื้อได้ และต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีความห่วงใยที่เป็นกำลังใจให้กับคน
รอบข้าง คนในเขตปกครอง และบางเรื่องอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเราก็ได้ทำความชี้แจงด้วย
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกัน อย่าลืมว่าการทำงานก็ต้องมีการขาดตกบกพร่องมี    
การติติง มีการตักเตือน มีการบอกกล่าว ในส่วนที่ขาดหายไป แต่ทุกเรื่องก็ต้องอิงกับตัวกฏ 
ระเบียบ หลักการ หลักฐาน แต่เชื่อว่าเราก็ได้ดำเนินการผ่านจุดนั้นไปแล้วเราก็ค่อยๆ ดำเนิน 
การซึ่งถือว่าเราประสบผลสำเร็จในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กร ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๑ ศูนย์พักคอย เพ่ือทีจ่ะ
แบ่งเบาภาระในเรื่องของสาธารณสุขไป โอกาสต่อไปเราก็จะมีการดำเนินการในลักษณะของ
การตรวจคัดกรองเชิงรุก วันนี้เรามีผู้ป่วยเรามีคนที่ค่อนข้างถือว่ากลุ่มเสี่ยง เราก็นำเข้าศูนย์
พักคอยของเรา เราก็ได้บริการจัดการตรงนั้นไปค่อยเป็นค่อยไป และอาจจะมีข้ันตอนต่อไป
คือตรวจเชิงรุก และเราได้ดำเนินการมาแล้วบางที่ และจะมีเป็นทางการในวันที่ ๑ , ๘, ๑๕ , 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ คือมาลงทะเบียนที่นี่ ตรวจคัดกรองที่นี่ ตรวจครั้งเดียวผลที่จะออกมา
ชัดเจนคือเรื่องของการดำเนินการในส่วนที่ ๒ คือต้องไป Swab ๒,๓ ครั้ง อันนี้เราตรวจหน
เดียวเขาก็จะทำต่อคือได้ผลเลย คาดว่าไม่น่าจะเกิน ๒ วัน พอตรวจที่เราเสร็จราย ละเอียด
จะเชื่อมโยงไปเลยและรู้ผลประมาณไม่เกิน ๒ วัน หรืออาจจะรู้เลย เราจะรับ ๑๐๐ คนก่อน
ให้มาดำเนินการที่นี่ แต่ถ้าว่ามีคนมาเยอะเกินเราก็ต่อไปเรื่อย ทำไมเราจะทำทุกวันไม่ได้ 
ปัญหาที่เกิดคือวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ แห่งในอำเภอบางบัวทอง ถูกจองคนละ
วันแล้วในการคัดกรอง และที่จะประสานต่อหมอ ถูกจองกันหมดทุกวัน เราจะมีวันว่างคือ 
วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อันนี้คือว่างเป็นเวรของเรา ฝากประชาสัมพันธ์
บอกว่าใครที่คิดว่าหรือว่าเราจะไม่ค่อยปลอดภัยก็มาลงทะเบียนเราจะได้ Swab ไป และหา
เหตุและผลในการนำผลที่ชัดเจนมาเราก็จะได้ตกลง ๑ ส่วนไป อยากประชาสัมพันธ์ว่าการที่
เราได้ดำเนินการบางส่วนแล้ว ผลของการดำเนินงานก็เป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าสิ่งที่เราได้ดำเนิน 
การไปประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน  ๑) ขั้นตอนของการดำเนินงาน  ๒) ระหว่างดำเนิน 
การ  ๓) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ๔) ความภูมิใจ หรือผลลัพธ์ของการดำเนินการ ต้องขอ 
ให้พวกเราช่วยกัน วันนี้ก็มีท่านสมาชิกหลายหมู่ที่ไปช่วยดูกัน ในฐานะที่เป็นเงินขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการอนุมัติของพวกท่าน ฝากทุกคนไปช่วยดูกันไปให้กำลังใจกันกับ
คนทำงาน เบื้องต้นอาจมีปัญหามีอุปสรรคบ้างก็ค่อยๆ แก้ไขไป เพราะเราจะทำอะไร ไปโดย
พลการบางทีมันไม่ได้  ณ วันนี้ก็ได้ฉีกกฎบางกฎไปแล้วก็ค่อยต่อๆ กันไป ต้องฝากด้วยว่า
ความเข้าใจในส่วนที่เป็นข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ เราคิดได้คนเดียวแต่ตัวบทกฎเกณฑ์มัน
เยอะก็ต้องค่อยๆ หาวิธีในการที่ฝ่าด่านฝ่าอะไรไป เชื่อว่าเราดำเนินการมาค่อนข้างจะดี และ
อาจยาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดูแล้วยังจะไม่เสร็จสิ้นเราจะต่อทีละ ๓ เดือน และ
อาจจะเป็นเรื่องที่มีความห่วงใยคือ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่พวกเราไปทำงานเราจะต้องระวัง ให้ความสำคัญตัวเราเป็นหลัก  และขอทราบรายละเอียด
สถิติยอดต้องฝาก คุณปิยวรรณ นำเสนอ 

 

น.ส.ปิยวรรณ ศิริแสน 
สมาชิกสภา หมู่ ๘ 

ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตอนนี้มียอดที่หายแล้วกลับบ้านทั้งหมด ๓๔ คน ยอดที่เราส่ง
ต่อโรงพยาบาลสนาม ๒๗ คน และตอนนี้มีคนไข้ Walk in เข้ามาประมาณ ๗๕ คน เพ่ือรอ
เข้าระบบ วันนี้มีเข้าระบบ ๒๐ คน แต่คนไข้สำรองที่ CI (ศูนย์พักคอย) เรียบร้อยแล้ว  และ
ปัญหาอุปสรรคตอนนี้คือ ศูนย์เราไม่สามารถออกใบโคโรน่าได้ จะออกได้ที่ รพ.สต. ทั้ง ๒ 
แห่ง ซึ่งคนที่ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มา เราต้องส่งเข้าไปตรวจแล็บอีกทีที่ซอยวัด
ลาดปลาดุก และวันนี้เราก็ส่งวันละ ๑๐ ราย เพราะเขาว่าเขาจะขอจำนวนที่น้อยลงหน่อย 
เพราะว่าเขาทำไม่ทัน เราก็พยายามช่วยลดขั้นตอนเขาคือ เราก็สอบประวัติเขาไปและช่วย 
ส่งให้หมอน้ำกับหมออุ้ย และช่วยดูแลเรื่องต่างๆ 

 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 
 
 

ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของศูนย์พักคอย วันนี้ผมเห็นเอกสารแล้วดีใจ ความรู้สึกนี้
ผมไม่ได้เป็นความรู้สึกเหมือนซาบซึ้งที่ อบต.ละหาร โดยท่านนายก ได้มีโครงการตรวจคัด
กรองเชิงรุก เพ่ือให้ทุกหน่วยหรือผู้เสี่ยงต่างๆ ที่เข้าไปเสี่ยงสัมผัสโรคมีช่องทางในการรักษาที่
เร็วขึ้น ผมดีใจแทนผู้ป่วยทุกคน แทนพ่ีน้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ในตำบลละหารจะเป็นคน
ตามทะเบียนราษฎรหรือผู้เช่าก็แล้วแต่ และเรื่องนี้สมควรทำอย่างยิ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเราดำเนิน 
การในเรื่องศูนย์พักคอย มีปัญหามาเยอะ และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการตรวจคัด
กรอง เพราะว่ากว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้ผล คือช้าทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักข้ึน และสำหรับ
วันนี้ได้เห็นเอกสารก็ต้องขอบคุณท่านนายกท่ีเปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้าถึงระบบ
การรักษาที่ดีข้ึนที่เป็นระบบมากข้ึน แต่อีกประเด็นที่อยากฝากคือเรื่องของพี่น้องประชาชน 
ที่ถูกล็อกดาวน์ ที่กักตัวอยู่กับบ้าน คนเหล่านี้มีความยากลำบากในเรื่องของการทำมาหากิน 
ซึ่งสภาเราเคยมีมติอนุมัติในเรื่องของเงินเยียวยาในรอบตกหล่นสำหรับครัวเรือนที่ยังไม่ได้ยื่น
หรือยื่นไม่ทันก็อยากให้ดำเนินการเรื่องนี้ด้วย และอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำควบคู่กันไปคือ
เรื่องของวัคซีน ซึ่งเราเคยมีมติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วก็อยากให้ดำเนินการด้วย เนื่องจาก 
ว่าการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน ประชาชนเองก็อยากได้วัคซีนที่ดี อยากได้วัคซีนทางเลือก 
บางคนก็อาจจะกล้าๆ กลัวๆ วัคซีนของรัฐ  ซึ่งจะเป็นซิโนแวค หรือแอสตร้าเซนเนก้า  ซึ่ง
ประชาชนยังมองว่ายังมีผลข้างเคียง อยากให้ อบต.ละหาร ทำวัคซีนทางเลือกเพ่ือให้ประชา 
ชนได้รับได้เข้าถึงวัคซีนที่ดี อยากฝากท่านนายก ท่านผู้บริหารทุกท่าน ช่วยดำเนินการใน
เรื่องนี้ด้วย 

 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 
 

ในส่วนที่เป็นข้อแสดงความคิดเห็นของสภา เราจะต้องทำทุกข้ันตอนแต่บางเรื่องอาจต้องใช้
เวลา แต่ขั้นตอนของการทำมันถูกโยงหลายเรื่อง เช่น วันนี้เราได้ดำเนินการในส่วนของการ 
Swab ที่นีผ่ลก็จะรู้ภายใน ๒ วัน คือเราล็อกวันจบแล้ว วันนี้เราเชื่อมติดแล้วกับสาธารณสุข
อำเภอ กับ รพ.สต. เชื่อมติดมาตั้งแต่วันแรกที่ทำงานแต่เวลาที่จะให้กับเราชัดเจนเพ่ิงจะจบ 
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เราก็ต้องเห็นใจเขาเพราะทุกเรื่องไปโยงอยู่ที่สาธารณสุข เพ่ิงจะออกมาชัดเจนว่าวันนี้  สิ่ง
เหล่านี้ที่เป็นกังวลมากท่ีสุดคือความเข้าใจ คนเราก็ต้องอย่างเร็วๆ บางทีเราอิงกับเขาไม่ได้ก็
เป็นประเด็นปัญหาก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไป   
        ส่วนเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของช่วยเหลือเยียวยาจะต้องดูวันให้ชัดและต้อง
หาวิธีการว่าจะเอาแบบไหน มาลงทะเบียนที่นี่หรือไม่ แต่ถ้าหากว่ามาลงทะเบียนที่นี่มันไม่
จบเพราะต้องเซ็นต์เอกสาร ๒ ครั้ง เพราะรับเป็นเงินจะไม่เหมือนเป็นถุงยังชีพ ก็น่าจะเป็น
ที่นีจ่ะเป็นวันไหนหมู่ไหนค่อยมาดูกัน แล้วจะปิดยอดจบเท่าไหร่เราก็ต้องขออนุมัติสภาอยู่
แล้วงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งถือว่าคงยังไม่สาย แต่วันนี้ถ้าหากว่าผู้ใดที่ถูกกักตัวมี
ความทุกข์ เราในฐานะผู้บริหารเป็นห่วงใยทุกคน ได้ฝากไปให้ทางสมาชิกไปดำเนินการ เรา
จะมีข้าวสาร อาหารแห้ง บรรเทาความเดือดร้อนไปอาจจะไม่สมบูรณ์นักแต่ก็เชื่อว่าเราก็ได้
ให้ทุกคน ฝากสมาชิกทุกคนท่านใดที่ขาดตกบกพร่อง อย่างเมื่อ ๒,๓ วัน ผมก็ได้เอาไปให้
ท่านรองประธานสภา คุณสมหวัง คนตรง ไป ๓๐ ชุด ไปดูแลลูกบ้านเขา ทางหมู่ ๒ ก็ได้ให้
คุณดำรงค์ เมี้ยนแม้น  หมู่ ๓ ก็เอาให้ไป  ใครขาดตกบกพร่องก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุน
เป็นเบื้องต้น มันอาจจะไม่สมบูรณ์ ๑๐๐% แต่ก็ช่วยบรรเทาได้บ้างพวกข้าวสาร อาหารแห้ง 
คือมีให้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่ได้ใช้เงินของทางองค์กร เพราะถ้าใช้เงินขององค์กรแล้วปัญหา
เยอะ ลายเซ็นต์ รูปภาพ ภาพถ่าย อันนี้คือเราช่วยไปก่อนเบื้องต้น เราทำได้หมดแต่พอเป็น
ตัวของระเบียบทีท่ำให้ช้าต่อการดำเนินการเราก็ตัดปัญหาไปบางส่วน แตส่่วนการเป็นเงินนั้น
ก็ต้องฝากคลังด้วยช่วยกันให้จบไปอีกรุ่นหนึ่งจะได้หมดเรื่องไป พอเราทำตามถูกต้องตาม
ระเบียบของกระทรวง ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ หรือว่ากระทรวงการคลัง เพื่อเราผู้บริหาร 
ข้าราชการ และประชาชน จะได้ไม่มีปัญหามาตรวจสอบอำนาจเรามีก็คือจบ   
        สุดท้ายฝากอีกเรื่องคือ เรื่องของข่าวฝนจะมาน้ำจะมา ก็ต้องฝากทุกท่านไปดูด้วยว่า
มันจริงเท็จค่าไหน ฝากทางคุณสมเกียรติ  คุณฮาบีบุลเลาะห์  คุณสมศักดิ์ อาจหาญ มีเพ่ือน
เยอะลองศึกษาดูว่าเขาท่วมกันหรือยัง แล้วเราก็ต้องเตรียมการ แต่วันนี้เราก็พร้อมในการที่
น้ำมาเราก็ไปหาวิธีการไปตามที่เราเคยปฏิบัติกันมา  ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ฝากเป็นกำลังใจทุกท่าน 
ทำงานอย่างไรก็ต้องมีเสียงชอบและไม่ชอบ เราเป็นนักการเมืองไม่ต้องไปกลัว ต้องฟังทุกหู 
ไม่ใช่ฟังหูไว้หู ต้องฟังทั้ง ๒ หูแล้วก็ไปพิจารณาอันไหนดีก็ไปปฏิบัติ อันไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไป 
อย่าพยายามเป็นการตอบสนองในทุกๆเรื่อง ไม่ใช่ เราอาสามาดูแลอย่างไรเสียเราก็ต้องรับ
ทุกเรื่อง ดีก็ชมมาไม่ดีก็ด่ามาแต่ก็ด่าให้ถูกตัวด้วย ด่าให้ตรงประเด็นวิจารณ์ให้ตรงประเด็นให้
ถูกต้อง ไม่ใช่ว่านึกจะพูดก็พูด ฝากเราต้องหนักแน่น เพ่ือที่พัฒนาบ้านเราให้ดีที่สุด 
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        ขออนุญาตเน้นย้ำที่ท่านนายกได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการนัดตรวจ เราจะ
ตรวจโดยชุดตรวจ ATK ซึ่งผลตรวจ ATK อาจจะออกมาเป็นผลลวง ดังนั้น จึงจะต้องตรวจ
ด้วยระบบ RT PCR อีกครั้งหนึ่งจึงจะรู้แน่ว่าเป็นหรือไม่เป็น  RT PCR คนที่จะตรวจเราได้
คือสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งขณะนี้มีศูนย์ตรวจอยู่ ๒ ที่ คือ ที่โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และ
ที่อนามัย รพ.สต.ลาดปลาดุก ต้องตรวจจากตรงนั้นอีกทีหนึ่ง เราจึงได้วันเวลาว่างของเขาคือ
บ่ายวันพฤหัสบดี ฝากท่านประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่ประสงค์จะตรวจขอให้ติดต่อลงทะเบียนก่อน 
ในวันที่ ๑ , ๘ , ๑๕ , ๒๒ กันยายนนี้ มาลงทะเบียนก่อนเพราะว่าเราต้องเตรียมชุดตรวจ 
ATK และทางสาธารณสุขเขาต้องเตรียมชุดตรวจของ RT PCR และวันตรวจจะเป็นวันที่ ๒ , 
๙ , ๑๖ , ๒๓ กันยายน ตอนบ่าย สถานที่ตรวจที่นี่ เพราะว่าการตรวจจะต้องระมัดระวัง ทุก
อย่างต้องระวัง เราเคยได้ยินข่าวแล้วว่ามี หมอ พยาบาล ติดเชื้อ หลายคนต้องเสียชีวิต นั่น
ขนาดหมอหรือพยาบาลยังติดเชื้อและต้องเสียชีวิตไป อย่างเมื่อไม่นานนี้พยาบาลท่านคนเป็น
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คนคัดกรองหลักตรวจ RT PCR ไม่ทราบว่าพลาดอย่างไรติดเชื้อ ฉะนั้น การดำเนินการต้อง
ระมัดวังเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น อันตรายมาก  เราจึงต้องจำกัดจำนวนคน เพราะบางคน
ไม่เป็น แต่ไปแย่งกันตรวจไปแย่งกันฉีดวัคซีนก็เลยเป็น ตรงนี้ฝากท่านประชาสัมพันธ์โดย 
เฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวเกิน ๘๐ กิโลกรัมขึ้นไป คนที่เป็นเบาหวาน ความดัน ถือว่าเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่ควรจะได้รับการตรวจ  ถ้าตรวจ RT PCR แล้วพบทางสาธารณสุขอำเภอเขาจะส่งไป 
X-Ray ปอดท่ีโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์ ถ้าพบว่าเชื้อลงปอดแล้วเขาจะส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม 
คือเกินกว่าระดับสีเขียวแล้วเขาจะส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม ถ้าตรวจแล้วไม่พบเชื้อคือกลับ
บ้านไปกักตัวที่บ้าน หรือว่าพบเชื้อแต่ระดับสีเขียวอาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็
อาจจะให้กลับไปกักตัวที่บ้านถ้าเจ้าตัวสมัครใจ หรือเข้า CI (ศูนย์พักคอย) โดยตรงนั้นทาง
สาธารณสุขอำเภอเขาจะลงทะเบียนในระบบเข้าสู่ระบบ เขาก็จะได้รับยาและจะมี หมอ 
พยาบาล คอยติดตาม คนที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่เรียกว่า HI (Home Isolation) ทาง รพ.สต.   
จะเป็นคนไปติดตามดู จะต้องกักตัวไปอย่างน้อยอีก ๑๔ วัน ตรงนี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่า
ช่วยประชาสัมพันธ์เราคงไม่สามารถท่ีจะเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าจำกัดในทางสาธารณสุข
อำเภอเองเขาก็มีกำลังคนจำกัด และอุปกรณ์สถานที่ในการตรวจจะต้องมีความมิดชิด
พอสมควร     มิเช่นนั้นเชื้ออาจจะแพร่กระจายกันได้   
        ในส่วนของเรื่องของการให้ความช่วยเหลือซึ่งเราให้ความช่วยเหลือไปแล้วครั้งนึง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  ในครั้งนี้จริงๆ เราคิดจะดำเนินการตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าเนื่องจากการ
ระบาดหนัก และช่วงนี้คิดว่าถ้าใครดูตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวันยัง ๑๐,๐๐๐ กว่า ๑๕,๐๐๐ , 
๑๖,๐๐๐ คน ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขลวง จริงๆ อาจจะเยอะกว่านี้  ฉะนั้น ต้องหาวิธี
หรือว่าจะใช้วิธีอย่างไรในการที่จะให้เขาลงทะเบียนเพราะเอกสารมันจะต้องครบ ลายเซ็นต์
จะต้องเป็นลายเซ็นต์จริง และเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  
ซึ่งได้ฝากไปทาง ผอ.กองสวัสดิการสังคมแล้วว่าให้ช่วยไปดำเนินการในการหาวิธีการหน่อย 
หรือว่าจะต้องทำอย่างไร จะใช้วิธีการอย่างไรที่ปลอดภัยกับตัวเราเองด้วย ไม่ใช่ช่วยเขาแล้ว
เราก็ไม่รอด   
        ส่วนเรื่องท่ี ๓ ในเรื่องของการจัดหาวัคซีน ตรงนี้จะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด และในส่วนของการทำข้อตกลงกับโรง 
พยาบาลที่จะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนกับเราได้ เพราะตรงนี้ต้องเข้าใจว่า อบต. มิใช่สถาน 
พยาบาล ไม่ใช่หน่วยพยาบาล ไม่มีสิทธิที่จะรักษาพยาบาลใครได้ ไม่มีสิทธิที่จะจับเข็มฉีดยา
ได ้พยาบาลวิชาชีพเราจับเข็มฉีดยาไม่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของการฉีดวัคซีนซึ่งอาจจะมีผล 
ข้างเคียง แน่นอนว่าวัคซีนทุกยี่ห้อมีผลข้างเคียงหมดอยู่ที่ว่าใครแพ้หรือไม่แพ้ เหมือนกับบาง
คนกินยายี่ห้อเดียวกันแบบเดียวกัน บางคนกินแล้วแพ้ บางคนกินแล้วไม่แพ้  โอกาสเกิดขึ้น
ได้ทั้งนั้นไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหน ยี่ห้อไหนเขามาฉีดให้ฉีดไปเถอะดีทั้งนั้นได้ฉีดไว้ก่อนเป็นดีที่สุด 
วัคซีนไม่ได้เป็นตัวป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ วัคซีนเพียงแต่ว่าจะไปช่วยเสริมภูมิต้านทานว่าถ้าติด
เชื้อแล้วจะไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรงหรือไม่ให้เชื้อลงปอด ฉะนั้น ในส่วนของวัคซีนจะไปหา
วิธีการว่าเราจะซื้อมาอย่างไร โดยเฉพาะจะมีโรงพยาบาลไหนที่จะสามารถให้ความร่วมมือ
กับเราในการฉีดวัคซีนให้ได้ และการกำหนดในส่วนของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเชื่อว่า ณ วันนี้
ประชากรเยอะแล้วที่ได้ไปฉีด อย่างช่วงนี้ก็ได้ไปฉีดที่เวสเกตหลายวันมาแล้ว วันนึงประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน และยังมีที่อ่ืนอีกอย่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นว่าเปิดลงทะเบียนให้คนเข้า
ไปฉีดได้แต่ว่าต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงใน ๗ โรค เพราะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาจะมีวัคซีนส่วน
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

หนึ่ง สมมุตอิย่าง อบจ.นนทบุรี ไปซื้อ ๑๐๐,๐๐๐ โดส เขาจะขอไว้ ๑๐% เอาไว้เป็นส่วน 
กลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เองเพ่ือเอาไปฉีดให้กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  ฉะนั้น ถึง  
ณ วันนี้เชื่อว่าเยอะคนแล้ว ยกเว้นเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีแล้ว
น้ำหนักตัวเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักตัวสูง เป็นเบาหวาน เป็นความดัน เขาจะให้ไปฉีด 
อย่างวันนี้จะมีเด็กบางคนท่ีได้ไปฉีดวันนี้เพราะว่าเป็นเบาหวาน เป็นความดัน น้ำหนักตัวเกิน 
เรียนให้ท่านทราบ 
         ในส่วนเรื่องของการเลือกตั้งที่ทราบมาคือว่า ในการประชุมกระทรวงมหาดไทยเมื่อ
ตอนประมาณต้นเดือน ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งไปทางอธิบดีกรม
ส่งเสริมท้องถิ่นว่า ให้ไปคุยกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้ง 
เพราะขณะนี้เหลือ อบต.  ๕,๐๐๐ กว่าแห่ง เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร แต่ข่าวว่าจะ
เป็นกรุงเทพมหานครก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อกรมส่งเสริมท้องถิ่นไปคุย
กับ กกต. แล้วก็ต้องดูความพร้อมว่า อบต. ทุกแห่งตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งไว้หรือไม่ จะต้องตั้งไว้อย่างน้อยประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ถ้าดูแล้วองค์ 
กรท้องถิ่นพร้อมมีงบประมาณ แล้วอย่าลืมว่าท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีเงิน ณ วันนี้รายได้ไม่พอ 
ถ้ามีแล้วจะต้องเสนอกลับไปให้คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องนำเข้าที่ประชุม ศบค. 
ก่อนว่าสถานะการณ์ของการระบาดของโควิด ๑๙ ลดลงหรือไม่ ควบคุมได้หรือไม่ ถ้จะจัดให้
มีการเลือกตั้งจะเป็นปัญหาหรือไม่ จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือไม่ ถ้าทาง ศบค. เห็น 
ชอบกำหนดวันเดือนแล้ว เดือนอาจจะเป็นช่วงเดือน จึงจะเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอีก แต่
คิดว่าอย่างไรเสียภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้จะต้องมีการเลือกตั้งเพราะจะครบ ๑๐ ปี
ของ อบต.ที่ไม่มีการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้ง อบต. ครั้งสุดท้ายเมื่อต้นปี ๒๕๕๕  ผมคิดว่า
อย่างเร็วที่สุดทีจ่ะมีการเลือกตั้งน่าจะเป็นในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ ถ้าหากว่าสามารถควบ 
คุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อของโควิด ๑๙ ให้ลดลงได้  ถามว่าให้ลดลงขนาดไหนในความ 
คิดของผมถ้าต่ำกว่า ๑๐๐ คน มั่นใจได้ นั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องสามารถฉีดวัคซีนให้
ประชากรในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า ๔๐ ล้านคน แต่ ณ วันนี้ยังฉีดวัคซีนให้ครบ ๒ โดสให้กับ
ประชากรยังไม่ถึง ๒๐ ล้านคนเลย แล้วข่าวที่ว่าจะผ่อนคลายในวันที่ ๑ กันยายนนี้ เกรงว่า
พอผ่อนคลายไป ๒ เดือนจะกลับมารุนแรงอีก ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนสงกรานต์ปล่อยให้
เที่ยวกันสนุกสนาน หลังจากสงกรานต์ ๒ สัปดาห์ การติดเชื้อพุ่งเลย นี่ก็เช่นเดียวกัน ผมมอง
ว่าเป็นเหตุผลทางการเมือง เพราะพรรคฝ่ายค้านยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจสัปดาห์หน้านี้ 
วันที่ ๑ ๒ ๓ กันยายน รัฐบาลจึงผ่อนคลายตรงนี้มาเพราะนี่ประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจ  ฉะนั้น ในส่วนของตรงนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ ในส่วนของการควบคุมดูแลตรง
นี้เพราะขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์เองก็ลดน้อยลงไป เหนื่อยกันมากแล้ว กับคนป่วยที่ยัง
ค้างอยู่มีอีกจำนวนมากและกับที่ยังแฝงอยู่ อย่าลืมว่าพวกคนงานตามแคมป์ก่อสร้าง ตาม
โรงงาน ยังมีอีกเยอะ ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนใดๆ ตรงนี้อีกด้วย  ฉะนั้น คาดว่าอย่าง
เร็วที่สุดการเลือกตั้งน่าจะเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นี้  เทียบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
การเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วต่อมาเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึงได้มีการ
เลือกตั้งของเทศบาล แต่ ณ วันนี้ กกต. ยังเคลียรเ์รื่องของเทศบาลไม่จบ เรื่องของเทศบาล
ยังมีอีกเยอะที่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องสอบต้องดำเนินคดีอะไรกัน กกต. ยังเคลียร์ไม่จบอีก
เยอะเรื่องอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่คิดว่าภายในปี ๒๕๖๕ คงต้องมีการเลือกตั้งเพราะว่า
ครบ ๑๐ ปีแล้วอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้ง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือยุบสภาเสียก่อน 
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