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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  สมัยที่หนึ่ง 

ครั้งที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่  20  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

 
 

    ผู้มาประชุม 
๑ นายสมเกียรติ   เจริญสุข ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายอนุวัตร  ทองคํา รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายเดชา  มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 1  
4 นายสมชาย  สะและหน่าย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 2 
5 นายพิสิทธิ์   เรี่ยวแรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 3 
6 นายปิยะวัฒน์  คนตรง สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 4 
7 นายสุริยา  สุขพลอย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 5 
8 นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 6 
9 นายสมาน  ลอมาเละ สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 9 

10 นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ เลขานุการสภา อบต.ละหาร 

   ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
2 นายมนตรี  บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
3 นายยศพันธ์  อินแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
4 นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อํานวยการกองช่าง 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
6 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
7 นางจุรี   คําเกลี้ยง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
8 นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
9 นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

10 นางพิมธิดา   ทับทิม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
11 นางสุภาพร  นิมา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12 นางสาวธัญภา   แก้วภิรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๓ น.ส.สุพันธนีย์  สุขประเสริฐชยั เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
1๔ นายไพศาล   การง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
๑  นางสาวณัฐปัณฑ์  ดาวเรือง เลขานุการนายก อบต.ละหาร 
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เริ่มประชุม เวลา  13.๓0  น. 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

วันนี้เป็นการเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญประจําปี พ.ศ.
2565 สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 3 ขณะนี้ได้เวลาประชุมและที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม
แล้วถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขออนุญาตขอเพ่ิม 
เติมในระเบียบวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 เป็นเรื่องที่ท่านนายกได้สั่งการ
เร่งด่วนเรื่องขอจัดซื้อไฟไซเรน เอกสารทางเจ้าหน้าที่ได้แจกไว้ตรง ณ ที่นั่งของท่านแล้ว 
เรียนเชิญท่านประธาน 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหารได้เชิญประชุมสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๓ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้เวลาประชุม 
สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

1.1 เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 สมัยที่หนึ่ง 

     ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหารได้ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 1 มีกําหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 
เป็นต้นไป ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 มกราคม 2565 แต่เนื่องจากขณะนี้ฝ่าย
บริหารมีข้อราชการและญัตติต่างๆ ที่จะต้องนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหารเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่ไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จทันภายในสมัยประชุมนี้ 
จึงจําเป็นต้องขอขยายเวลาสมัยประชุม 
      อําเภอบางบัวทองพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระ 
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละ
หาร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 10 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

1.2  แนะน าตัวผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้แต่งตั้ง นางสาวณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง      
ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     
18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

2.1 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2565 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 

รายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
มี ๑๑ หน้า 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

     หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
     หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นเรื่องที่แจ้งให้
ทราบได้รายงานให้นายอําเภอบางบัวทองได้ทราบถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
     หน้าที่ ๓ ท่านนายอําเภอได้กล่าวเปิดการประชุม  
     หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมซึ่งเป็นการประชุมครั้ง
แรกจึงไม่มีการรับรอง และได้เชิญท่านสมชาย สะและหน่าย สมาชิกที่มีอายุอาวุโสที่สุด
เป็นประธานชั่วคราว ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณาเลือกประธานสภา 
     หน้าที่ ๕ ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมเกียรติ เจริญสุข เป็นประธานสภา 
     หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่องเลือกรองประธานสภา ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก  
นายอนุวัตร ทองคํา และวาระที่ ๓.๓ เรื่องเลือกเลขานุการสภา ซึ่งที่ประชุมเลือกนาย
บุญมี ชื่นสมศักดิ์ ปลัดอบต.ละหาร 
     หน้าที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ เรื่องกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึง  
ที่ประชุมได้มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้จํานวน ๔ สมัย 
     หน้าที่ ๘ เป็นในส่วนของท่านนายอําเภอบัวทองได้แสดงความยินดีกับสมาชิกและ
ท่านนายก 
     หนา้ที่ ๙ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เลือก นายสมชาย สะและหน่าย  นายปิยะวัฒน์ คนตรง และนายสุริยา สุขพลอย       
     หน้าที่ ๑๐-๑๑ รายละเอียดในส่วนของประธานได้นัดประชุม และได้แจ้งให้ทราบ
ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ในส่วนที่จะต้องมีการเลือก 
     นําเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจาณารับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งแรก  เม่ือวันที่          
   ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

2.๒ รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/2565 เม่ือวันที่ ๕ มกราคม 2565 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ มี ๑๙ หน้า 
     หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
     หน้าที่ ๒ แจ้งให้ทราบในเรื่องของ พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
ในมาตรา ๕๘/๕ ซึ่งบัญญัติให้นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่โดยไม่มี
การลงมติ และระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ กําหนดไว้ ๔ สมัย 
     หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ยังไม่มีการรับรอง และ
ระเบียบวาระท่ี ๓ เป็นเรื่องการแถลงนโยบายของนายกอบต.ละหาร รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ ๓-๖ 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

     หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ ๔.๑ เรื่องเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
ละหาร จํานวน ๓ ท่าน รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๖-๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกสมาชิกสภา 
๓ ท่าน นายสุริยา สุขพลอย นายปิยะวัฒน์ คนตรง  นายฮาบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ เป็น
คณะกรรมการ  
      หน้าที่ ๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ละหาร จํานวน ๓ ท่าน รายละเอียดอยู่ในห้าที่ ๘-๙ ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติเลือกให้ นายพิสิทธิ์ เรี่ยวแรง  นายสมาน ลอมาเละ และนายเดชา มะปูเลาะ เป็น
คณะกรรมการ  
      หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ จํานวน ๑ ท่าน รายละเอียดในหน้าที่ ๙-๑๐ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก นาย
สมชาย สะและหน่าย 
      หน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องคณะกรรมการในกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ละหาร จํานวน ๒ ท่าน รายละเอียดในหน้าที่ ๑๐-๑๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย
สุริยา สุขพลอย และนายปิยะวัฒน์ คนตรง  
      หน้าที่ ๑๑ เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งท่านนายกให้แนะนําตัวสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ และมี
การหารือในเรื่องของการดํารงตําแหน่งในส่วนของการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
รายละเอียดในหน้าที่ ๑๑-๑๒ 
      หน้าที่ ๑๒ เป็นการหารอืในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ 
เรื่องการจัดทําไฟโซล่าเซลล์ในเรื่องของการจัดซื้อจัดหา รายละเอียดในหน้าที่ ๑๒-๑๓  
      หน้าที่ ๑๔ ในเรื่องของทางสาธารณะต่างๆ รายละเอียดในหน้าที่ ๑๔-๑๕ 
      หน้าที่ ๑๖ ในเรื่องของการเรียนชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติงาน ในเรื่องของ
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ในเรื่องของปฏิบัติงาน ในเรื่องของการจัดเก็บขยะ ในเรื่องของการ
ติดตั้งระบบ CCTV  รายละเอียดในหน้าที่ ๑๖-๑๗ 
      หน้าที่ ๑๘ ปัญหาในเรื่องของที่ทางสาธารณะ  
      นําเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจาณารับรองรายงานการประชุม มีสมาชิกท่าน
ใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่  

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๖๕ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน)  

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๒ 
   เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

๓.๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

มอบให้เลขานุการฯ รายงาน 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๕๘/๕ ได้บัญญัติไว้ว่าก่อนที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติ และในวรรค
ห้าของมาตรานี้ได้บัญญัติว่านายกจะต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ให้ที่ประชุมสภาทราบเป็นประจําทุกปี เป็นการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔  นําเสนอโดยเอกสาร
โดยสรุปเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยจัดเป็นการรายงานผลการดําเนินงานโดยกิจกรรม
หลักๆ ของหน่วยงานในสังกัดของ อบต. คือ 
      ของสํานักปลัด จะมีกิจกรรมสําคัญคือในเรื่องกิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจ 
โครงการประชุมประชาคมระดับตําบล โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารซึ่งจะมี
เนื้อหารายละเอียดและรูปถ่าย 
      ของกองสวัสดิการสังคม จะมีกิจกรรมหลักๆ ในการฝึกอบรมเรื่องการประดับผ้า 
ในพิธีการต่างๆ  กิจกรรมปลูกผักสร้างรัก กิจกรรมตัดเย็บรองเท้าหนังแฮนด์เมด 
รายละเอียดในเอกสารในหน้าที่ ๗-๙ 
      ของกองส่งเสริมการเกษตร จะมีโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ โครงการผลิต
อาหารสัตว์น้ําเพื่อลดต้นทุน โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฐาน โครงการอันเนื่อง   
มาจากพระราชดําริ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก รายละเอียดในเอกสารในหน้าที่ ๑๑-๑๒ 
      ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙ 
โครงการจัดตั้งศูนย์แยกกักกันโรคในชุมชน (Community isolation)  โครงการเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดในเอกสารในหน้าที่ ๑๓-๑๕ 
      ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จะมีโครงการจัดการศึกษาอบรมการ
รณรงค์เพ่ือต่อต้านและ  ป้องกันยาเสพติดสําหรับเยาวชน ที่เรียกว่าโครงการ DARE 
ประเทศไทย 
      ของกองช่าง จะเป็นในเรื่องของการดําเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่ 
รายละเอียดจะอยู่ในเอกสาร ซึ่งจริงแล้วจะเรียนให้ท่านทราบว่าตามแผนการดําเนินงาน
และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ เราตั้งไว้จํานวนมากแต่ว่าหลาย
โครงการหรือกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด
ของโควิด 
      และในหน้าสุดท้ายจะมีในส่วนของข้อมูลทางการเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
รายรับรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ว่ามีรายรับจริงจากด้านใดบ้าง และรายจ่าย
จริง รายละเอียดตัวเลขจะให้ ผอ.กองคลังรายงานเพ่ิมเติม นําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรด
ทราบ 

 

น.ส.ศิรกาญจน์ บุญญ์วัชรินทร์ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

รายงานด้านการเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  มีเงินรายได้ทั้งสิ้นรวมทั้งเงินอุดหนุนและ
ภาษีจัดสรรต่างๆ ทั้งหมดจํานวน ๒๑๕,๗๐๘,๐๕๕.๘๔ บาท  มีรายจ่ายจริง 
๑๑๘,๘๐๑,๙๑๐.๕๗ บาท และเป็นรายจ่ายที่กันเงินไว้กรณีท่ีก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้
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ผูกพัน กรณีที่ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท กรณไีม่ก่อหนี้ผูกพัน ๕๖,๘๘๓,๐๐๐ 
บาท และมีเงินกรณีทีม่ีการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินของปี ๒๕๖๓ จํานวน 
๑๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท  เบื้องต้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรามีเงินสะสมที่สามารถ
นําไปใช้จ่ายในการบริหารได้ ๒๓๓,๕๓๔,๘๙๐.๒๕ บาท และมีเงินทุนสํารองสะสม 
๑๑๓,๑๙๑,๐๕๓.๓๙ บาท  

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

๓.๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเรื่องรายงานเพ่ือทราบจะมีเอกสารเป็นเล่มปกสีเขียวและเอกสารเป็นแผ่นอีก ๒ ชุด 
ขอนําเรียนโดยสรุป เรื่องนีเ้ป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดที่ ๖ ซึ่งได้บัญญัติไว้
ว่าให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 
พัฒนาขึ้นหนึ่งคณะ ซึ่งคณะกรรมการจะมีอยู่รวมทั้งหมด ๑๑ ท่าน จะมีองค์ประกอบ
มาจากต่างๆ คือ จากสมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่นนั้นซึ่งเลือกกันเองจํานวน ๓ ท่าน จาก  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากตัวแทนของประชาคม เพื่อให้
ทําหน้าที่ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในแต่ละปีว่าแผนพัฒนาที่ตั้งไว้นั้นได้มี
การดําเนินการไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร โดยหลักจะดูตามแผนการดําเนินงานประ 
จําปีนั้นๆ ซึ่งเอกสารแผนดําเนินงานของปี ๒๕๖๕ ได้แจกให้ท่านไปแล้ว ซึ่งการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้นคือการดําเนินการตั้งแต่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยการติดตามประเมินผลนั้นเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการ เพื่อให้ทราบถึงว่าผลสําเร็จของการดําเนินโครง การ
มีผลสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหน โครงการใดทําได้หรือไม่ได้ ทําเสร็จหรือไม่เสร็จ โดยใน
การติดตามประเมินผลนั้นได้มีโครงการที่มีการดําเนินการติดตามประเมินผล ประกอบ
ไปด้วย 
      - โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔        
      - โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
      - โครงการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
      - โครงการที่ขออนุมัติกันเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
      - โครงการที่ขอจ่ายเงินสะสมไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  
      โดยจะประกอบด้วย ดังนี้ 
      -  โครงการที่ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ในทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาของปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  มีทั้งสิ้น ๒๒๓ โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติ คือโครงการที่นํามาจัดตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จํานวน ๑๐๔ โครงการ เป็นโครงการที่ได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๗ โครงการ คือได้มีการขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อที่ดําเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  และ
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือยกเลิก ๔๙ โครงการ  รายละเอียดของโครงการต่างๆ 
จะอยู่ในเอกสารตั้งแต่หน้าที่ ๒-๔๓  เรียนให้ทราบว่าที่ดําเนินการได้น้อยเพราะว่า
ประการหนึ่งหลายโครงการเมื่อทําสัญญาไปแล้วติดปัญหาที่ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในสถานการณ์โควิดได้มีประกาศของ สบค. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานและให้มีการปิด
แคมป์คนงานของคนงานต่างด้าว ทําให้เป็นปัญหาของการดําเนินโครงการที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้หรือเกิดความล่าช้า  
     -  โครงการที่ได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้ของข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑ อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ จํานวน ๓ โครงการ ซึ่งได้
ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วทั้ง ๓ โครงการ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๔๕ เป็นโครง 
การของหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ 
      -  โครงการที่ได้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ มาดําเนินการต่อ จะเป็นโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ จํานวน ๑๒ 
โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ๕ โครงการ ทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ ๖ โครงการ 
และไม่ได้ดําเนินการหรือยกเลิก ๑ โครงการ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๔๗-๕๑  ซ่ึง
ดําเนินการแล้วเสร็จมาหลายโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      -  โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไว้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นโครง 
การด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ จํานวน ๖ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
แล้วทั้ง ๖ โครงการ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๕๓-๕๕ 
      -  โครงการที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายของข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายประจําปี ๒๕๖๓  ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวม 
๑๓ โครงการ  โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว ๗ โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จํานวน ๑ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ จํานวน ๑ โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจํานวน ๕ โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ จํานวน ๓ โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 
๕ จํานวน ๓ โครงการ  ส่วนโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการหรือยกเลิก ๑ โครงการ อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๕๗-๖๒     
      ในส่วนของเอกสารที่เป็นแผ่นอีก ๒ ชุด เป็นไปตามระเบียบการจัดทําแผนที่ให้มี
การประเมิน เอกสารชุดที่ ๑ ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
กับแผนพัฒนา ซึ่งจะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นผู้ประเมินผลและให้คะแนน 
โดยในคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้รวม ๙๕ คะแนน โดยจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไป ๒๐ คะแนน  การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของ อบต.ละหาร 
๑๘ คะแนน และในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ๕๗ คะแนน จะมีรายการย่อยอยู่ 
รวมทั้งสิ้น ๙๕ คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๒-๓ 
      เอกสารชุดที่ ๒ จะเป็นสรุปผลการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีการให้คะแนนโดยคณะกรรมการจากท้ังหมด 
๑๐๐ คะแนน  คะแนนรวมที่ได้ ๙๗ คะแนน ประกอบด้วยการสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา คือการสรุปผลการดําเนินการที่ผ่านมา ๙ คะแนน การประเมินผลการนําแผน 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  การประเมินที่นําแผนไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
๑๐ คะแนน แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน และโครงการพัฒนาต่างๆ ที่
จะมีองค์ประกอบ รวมแล้ว ๕๘ คะแนน รวมทั้งหมด ๙๗ คะแนน รายละเอียดการให้
คะแนนจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๒-๔  เป็นการปฏิบัติตามระเบียบการจัดทําแผนฯ และ
ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั่งการ  
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

      กับอีกหนึ่งเรื่องระเบียบได้กําหนดว่าให้คณะกรรมการติดตามประเมินผล และให้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคให้นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อให้นายกรายงานให้ที่ประชุมสภาทราบและราย 
งานให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ และให้ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รายงานให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยต้องติดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน จะเป็นข้อเสนอแนะ
ข้อสรุปที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลได้มีการสรุป  โดยข้อเสนอแนะและปัญหา
อุปสรรคที่ได้จากการติดตามประเมินจะมีอยู่หลายประเด็นในเรื่องของด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการก่อสร้างที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ปัญหาในเรื่องของสถานการณ์
โควิด ในเรื่องของผลสําเร็จของโครงการ ในส่วนของข้อเสนอแนะข้อแนะนําจะมีในการ
จัดทําโครงการในเรื่องของข้อบัญญัติงบประมาณให้ความสําคัญให้ประชาชนได้ประ 
โยชน์ เน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการในการติด 
ตามตรวจการจ้าง ในส่วนของการทํางานของคณะกรรมการของเจ้าหน้าที่  รายละเอียด
จะอยู่ในเอกสารมีทั้งหมด ๖ หน้า จะเป็นการสรุปในส่วนของจํานวนโครงการต่างๆ ที่ได้
มีการติดตามประเมินผล นําเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

๔.๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

     (๑) ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
     (๒) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน ๒ เครื่อง 
     (๓) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร  จํานวน 3 ตัว  
     (4) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร (แบบ 1)  จํานวน 4 ตัว 
     (5) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 2 ตัว 
     (6) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร (แบบ 2)  จํานวน 1 ตัว 
     (7) ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ จํานวน 1 ตู้ 
     (8) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ 
     (9) ค่าจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด  
     (10) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง 
     (11) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
     (12) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น จํานวน 1 เครื่อง 
     (13) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
     (14) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง 
     (15) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง 
     (๑๖) ค่าจัดซื้อไฟไซเรน (LED) วับวาบ  
     ขอหารือที่ประชุมว่าจะลงมติทีละรายการหรือลงมติครั้งเดียว ๑๖ รายการ 

 

นายสุริยา สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

เสนอให้ลงมติครั้งเดียว ๑๖ รายการ 
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นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

การโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ ตามรายละเอียดจะเห็นว่าเป็นการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้น ควรจะลงมติสรุปครั้งเดียวทั้ง ๑๖ รายการ
เพ่ือทีจ่ะไดง้่ายขึ้น 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

สืบเนื่องจากการที่เราได้มารับตําแหน่งนายกฯ และทีมบริหารใหม่พร้อมด้วยสมาชิก 
สมควรอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงในส่วนของอาคารเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการก่อสร้างในส่วนของสํานักงานเราให้แล้ว
เสร็จ ทั้งหมด ๑๖ รายการ ซ่ึงทุกรายการมีความจําเป็นที่ทางผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
จะได้เข้ามาปฏิบัติงานโดยสมบูรณ์ ส่วนเรื่องไฟไซเรนจะเพ่ิมเติมในส่วนของรถที่ใช้งาน
เกี่ยวกับองค์กรของเราให้มีลักษณะสัญลักษณ์ให้ทั่วไปได้รับรู้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรเรา และมอบให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียด 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องการขอโอนเงินงบประมาณ เอกสารมีจํานวน ๔ ชุด และเรื่องที่เพ่ิมเติมขึ้นมาเป็น
เรื่องท่ีท่านนายกได้สั่งการเป็นการเร่งด่วน ขออนุญาตนําเสนอตามลําดับดังนี้ รายการที่
ขอโอนทั้งหมดเป็นรายการที่เกี่ยวกับค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นงบลงทุน ซึ่ง
ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ในข้อ ๒๗ ได้
บัญญัติไว้ว่าถ้ามีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือการโอน
นั้นทําให้มีการเปลี่ยนแปลง คุณภาพ ปริมาณ ลักษณะ หรือเปลี่ยนสถานที่ดําเนินโครง 
การให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาเป็นผู้อนุมัติในการโอน เช่น รายการนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ใน
ข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเป็นการโอนเพื่อตั้งขึ้นมาใหม่ หรือเดิมตั้งไว้แล้ว
สมมุติว่าจะทําที่หมู่ ๑ แล้วเปลี่ยนไปทําท่ีหมู่ ๘ คือเปลี่ยนสถานที่  หรือมีการเปลี่ยน 
แปลงลักษณะปริมาณขนาด เช่น เดิมกําหนดว่าจะสร้างถนน คสล. ความยาว ๒๐๐ 
เมตร ความกว้างผิวจราจร คสล. ๕ เมตร แต่ปรากฏว่าทําไม่ได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ลด
ความยาวลงเหลือแค่ ๑๐๐ เมตร คือลดปริมาณงาน หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างเช่น 
เดิมกําหนดว่าจะก่อสร้างถนน คสล. แต่เปลี่ยนไปสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ คือ
เปลี่ยนคุณลักษณะ เป็นไปตามระเบียบนําเรียนให้ทราบ 
      รายการที่ ๑ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับ 
ปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร อาคาร ๑ ชั้น ๒ เพ่ือปรับปรุงอาคารสําหรับเป็นห้อง
ปฏิบัติงานของนายกฯ รองนายกฯ ๒ ห้อง และห้องรับรองแขกบริเวณโถง งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  โดยขอโอนงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้ 
แก่คณะกรรมการในองค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้อง ถิ่นฯ ซึ่งตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท  ขอ
โอนมา ๒๕๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ชั้นที่ 
๒ ที่จะเป็นห้องทํางานของนายก รองนายกท้ัง ๒ และห้องรับแขก   
      และขอโอนงบประมาณจาก ๒ รายการ คือขอโอนจากรายการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ซึ่งตั้งไว้ ๑,๑๙๖,๐๐๐ บาท มีงบประมาณที่เหลืออยู่ขณะนี้ ๑,๐๒๗,๐๐๕ 
บาท ขอโอนมา ๒๑๒,๐๐๐ บาท  และขอโอนจากรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ 
ที่เหลืออยู่ขณะนี้ ๒๑๔,๒๔๖ บาท ขอโอนมา ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินการ  
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      รายการที่ ๒ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๘๑,๘๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,900 บาท  สําหรับติดตั้งบริเวณโถงชั้น 2 ที่ใช้เป็นห้อง รับ 
แขก โดยขนาดที่กําหนดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว จะต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และประหยัดไฟเบอร์ 5  เป็นไปตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ       
      รายการที่ 3 ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทํางานของผู้บริหาร จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 10,000 บาท สําหรับนายก 
และรองนายก โดยมีคุณลักษณะคือ โต๊ะทํางานไม้ มี 3 ลิ้นชักด้านซ้าย-ขวา และ 1 
ลิ้นชักกลาง ขนาดกว้าง 69.2 ซม. x ยาว 150.2 ซม. สูง 90 ซม. จัดหาโดยสืบราคา
จากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      รายการที่ 4 ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๖,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑๓,๒๐๐ 
บาท สําหรับประธานสภาฯ และเลขานุการนายกฯ  โดยมีคุณลักษณะคือ โต๊ะทํางาน
เหล็ก โต๊ะ (Top) เคลือบผิว Melamine ปิดขอบ PVC กันกระแทก มี ๓ ลิ้นชักด้าน 
ซ้าย-ขวา และ ๑ ลิ้นชักกลาง พร้อมที่พักเท้า สีเทา ขนาด ๑๕๒.๖ x 76.3 x 74 ซม. 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๕ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๗๔,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร แบบ ๑ จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 18,500 บาท สําหรับนายกฯ 
รองนายกฯ และประธานสภาฯ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานคือ พนักพิงและท่ีนั่งบุเมมโมรี่ 
(Memory Foam) หุ้มหนัง Bonded Leather เสริมตาข่าย Mesh  พนักพิงสูงรองรับ
ช่วงลําคอและศรีษะ ปรับความยืดหยุ่นของการเอนได้ด้วยระบบหมุนเกลียวใต้ที่นั่ง ปุ่ม
ปรับระดับพนักพิง เพิ่มความสะดวกในท่าตรงและเอน สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบ 
ตัว ที่วางแขนบุฟองน้ําหุ้มหนัง Bonded Leather  ขาไนลอน 5 แฉก ล้อไนลอนคู่  
รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 113 กก. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๖ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  ๖,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร แบบ ๒ จํานวน 1 ตัว สําหรับเลขานุการนายกฯ โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคือ พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้ํา หุ้มหนัง Bonded Leather ปรับความ
ยืดหยุ่นของพนักพิงได้ด้วยลูกบิดใต้ที่นั่ง พนักพิงสูงรองรับช่วงลําคอและศรีษะ ที่นั่ง
เพ่ิมพ็อกเก็ตสปริงช่วยกระจายน้ําหนัก สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว ขาไนลอน 
ขึ้นรูป ล้อไนลอนคู่สีดํา รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 113 กก. จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๗ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อตู้เก็บของ จํานวน ๑ ตู้ สําหรับจัดวางบริเวณห้องโถง (ชั้น 2) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคือ ผลิตจากไม้ Particle Board ตู้ (Top) หนา 25 มม. เคลือบ Melamine 
บานเปิดทึบ 2 ประตู พร้อมมือจับและกุญแจล็อค รองขาป้องกันรอยบนพื้นผิว สีขาว- 
เมเปิ้ล ขนาด กว้าง 80 x ลึก 60 x สูง 105 ซม. ความสูงจากพ้ืนถึงระดับเคาน์เตอร์  
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85 ซม.จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดหาโดยสืบราคา  จากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๘ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่า
ซ้ือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ สําหรับจัดวางบริเวณห้องโถง (ชั้น 2) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคือ ผลิตจากไม้ Particle Board  ตู้ (Top) หนา 25 มม. เคลือบ Melamine   
ท็อปเคาน์เตอร์ปิดแผ่น High Pressure Laminate  บานเปิดทึบ 2 ประตู และลิ้นชัก
จัดเก็บ 2 ช่อง แผ่นชั้นวางภายใน 1 แผ่น  สีเมเปิ้ล-ขาว  ขนาดกว้าง 100 x ลึก 60 x 
สูง 85 ซม. จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๙ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
ตู้ขยายสัญญาณโทรศัพท์ ขนาด 16 สายภายใน จํานวน 1 ตู้  แผงเชื่อมตู้หลักกับตู้
ขยาย 1 แผง  Materail อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1 ชุด  ค่าแรงติดตั้งและโปรแกรม
ระบบ 1 งาน จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
      รายการที่ ๑๐ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน  3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 22,000 บาท สําหรับนายกฯ และรองนายกฯ ซึ่งรายละเอียดราคาและ
มาตรฐานนั้นเป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด และโดยคณะ 
กรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยถ้าจัดซื้อในวงเงินที่สูงเกินหรือว่านอก 
เหนือจากมาตรฐานต้องผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
      รายการที่ ๑๑ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท สําหรับผู้บริหาร 
(นายกฯ รองนายกฯ) และสําหรับงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ราคาและมาตร 
ฐานเป็นไปตามทีก่ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
      รายการที่ ๑๒ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ราคาและมาตรฐานเป็นไปตามทีก่ระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
      รายการที่ ๑๓ ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน  
1 เครื่อง สําหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
      ทั้งหมดนี้เป็นการโอนงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด 
      รายการที่ ๑๔ ขอโอนเงินของกองคลัง จํานวน ๑ รายการ โดยขอโอนจากค่าวัสดุ
สํานักงาน เดิมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณท่ีเหลือก่อนโอน ๑๑๖,๙๐๑ บาท    
ขอโอน ๖,๗๕๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สํานักงานแบบ
ไร้สาย จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๒๕๐ บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 
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สามารถใช้งานได้ขณะไฟดับ ขยายเครื่องไร้สายได้สูงสุด 6 เครื่อง  หน้าจอ LCD   
รองรับบริการ Caller ID  มีปุ่ม Speaker phone  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
      รายการที่ ๑๕ ขอโอนเงินของกองสวัสดิการสังคม  โดยขอโอนงบประมาณจาก
หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ ๙๑๑,๐๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๘๓,๒๘๐ บาท 
ขอโอน ๓๐,๙๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,900 
บาท โดยมีคุณลักษณะสังเขปคือ ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 
ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ต้องเป็นเครื่องปรับ อากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    
มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์      
เพ่ือติดตั้งที่กองสวัสดิการสังคม 
      รายการที่ ๑๖ ขอโอนเงินของกองช่าง โดยขอโอนงบประมาณจากหมวดเงินเดือน 
ตั้งไว้ ๒,๕๔๒,๘๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๔๐๖,๖๓๐ บาท ขอโอน
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อไฟไซเรน (LED) วับวาบ 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 12,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือเป็นไฟไซเรน 
(LED) วับวาบ ทรงแคปซูล สีเหลือง แรงดันไฟ 12 โวลต์ ขนาด 126 x 36 x 19 ซม. 
พร้อมติดตั้ง  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์เพ่ือติดตั้งรถที่ใช้งานของกองช่างเวลาออกไปตัดหญ้าตัดก่ิงไม้ตามถนน เพ่ือ
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 
      นําเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ โดยโอนเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๕ ในงบประมาณของสํานักงานปลัด ของกองคลัง ของกองสวัสดิการ
สังคม และของกองช่าง 

 

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ทั้ง ๑๖ รายการ ตามท่ีเลขาฯ ได้ชี้แจงว่าจากงบประมาณนี้ได้นํามางบที่เหลือจากหน่วย 
งานต่างๆ และนําโอนมาเพ่ือจะใช้จัดสรรในการจัดห้องทํางานดังรายละเอียดในการ
เพ่ิมเติมและแก้ไขปรับปรุงให้อาคารของเราให้ครบเพ่ือที่จะได้ใช้งานต่อไป โดยที่เราไม่
ต้องไปจัดสรรงบประมาณใหม่ ขออนุมัติและเห็นด้วย 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๑๖ 
รายการ ตามที่ผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
   ๑๖ รายการ ตามที่ผู้บริหารเสนอ 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

๔.๒ เรื่องขอเลื่อนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยท่ีสอง 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ 

จากการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติให้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จํานวนสี่สมัย คือ  
      สมัยที่หนึ่ง วันที่ ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๕   
      สมัยที่สอง วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕   
      สมัยที่สาม วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   
      สมัยที่สี่    วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   
      เนื่องจากว่าได้ไปดูปฏิทินแล้วปรากฏว่าประมาณวันที่ ๓ เมษายน จะเข้าสู่เดือน
รอมฎอน ซึ่งเราพ่ีน้องมุสลิมจะต้องถือศีลอดตามหลัก ๑ ใน ๕ ประการของศาสนา
อิสลาม ซึ่งคิดว่าถ้าจะประชุมในช่วงเวลานั้นคงจะไม่เหมาะ จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ขอเลื่อนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง จากวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ขึ้นมาเป็น
วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  เพ่ือความสะดวกเพราะว่าในช่วงเมษายนจะเป็นช่วงฤดู
ร้อน และโดยเฉพาะเป็นเดือนรอมฎอนที่ต้องถือศีลอด และจะเป็นช่วงที่วันหยุดมาก 
วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์  ดังนั้น จึงขอเสนอเลื่อนสมัยประชุมข้ึนมาเป็น วันที่ ๑-๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ มีกําหนด ๑๕ วัน  นําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใด    
เห็นชอบให้เลื่อนการประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่สอง จากเดิมวันที่ 
๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕  เป็นวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๘ ท่าน) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยท่ีสอง จากเดิม  
   วันที่ ๑-๑๕  เมษายน  ๒๕๖๕  เป็นวันที่ ๑-๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนของผู้บริหารมี ๒ เรื่อง คือเรื่องโรคโควิดโรคระบาดใหม่ วันนี้สถานการณ์ปัจจุบัน
นี้ตําบลละหารมีผู้ติดเชื้อบ้างแล้ว ดังนั้น ในองค์กรเราสิ่งที่ได้รับจากประชาชนคือผู้ติด
เชื้อเยียวยาอย่างไร  อบต.จะเยียวยาผู้ติดเชื้ออย่างไร  อบต.จะดูแลผู้ติดเชื้ออย่างไร 
อย่างเช่น Home isolation บางบ้านมี ๑๐ กว่าคน ผู้ติดเชื้อไปแล้ว ๓ คน ต้องกักตัว
อีก ๘ คน อย่างนี้เราจะมีวิธีการทําอย่างไร วันนี้เองญาติของท่านนายกเก่า ๑๒ ท่าน
บ้านเดียว ทางฝ่ายกองสาธารณสุขโดย ผอ.กองได้สั่งให้รถไปรับไปตรวจ RT-PCR ที ่  
วัดบางไผ่แล้ว สถานการณ์มันใกล้ตัวใกล้เข้าชุมชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบรรดาหมู่บ้าน
จัดสรร โดยที่ทางผู้บริหารเองที่ได้เข้าไปคุยร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีบํารุงเมืองไว้ ได้ส่ง
ผู้ป่วยจากที่ได้รับตําแหน่งมาก็ประมาณ ๕๐ กว่ารายแล้ว ฉะนั้น องค์กรของเราจะต้อง
หน้าที่บริการประชาชนในส่วนของตรงนี้อย่างไร ขอสมาชิกได้ชี้แนะและแนะนําในส่วน
ของบริหารด้วย จะอนุมัติอย่างไร ขอสมาชิกได้ช่วยชี้แจงด้วย 
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นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ทีผ่่านเกี่ยวกับเรื่องโควิดตามที่ท่านนายกได้เรียนให้รับทราบ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชนทั้งตําบลละหาร โดยผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อน ที่บ้านผม
ทั้งครอบครัว ๙ คน โดยผมต้องสูญเสียภรรยาไป เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา เป็น
เรื่องท่ีน่าเศร้ามองไปตรงไหนจะหาใคร  ในเรื่องศูนย์พักคอย ผมดีใจที่ท่านผู้บริหารได้
เปิดที่สุเหร่าลากค้อน เพ่ือที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
และท่ีศูนย์อัรรอบิตี้ แต่สิ่งนี้ที่เราจะคํานึงถึงในเรื่องของการบริการ บางคนอาการหนัก
อยู่ที่บ้านไม่สามารถจะติดต่อใครได้เลย อบต.ก็ดี ๑๖๖๙ ก็ดี ในจุดตรงนี้เป็นเรื่องน่า
เศร้าโดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ บ้านจัดสรรเป็นที่ทราบดีว่าชุมชนบ้านจัดสรรเราส่วนใหญ่จะ
ปิดบัง ใครเป็นอะไรจะไม่บอกข้างเคียง ฉะนั้น ในการที่จะปกป้องรณรงค์แก้ไขก็เป็น
เรื่องลําบาก พยายามทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดชุมชนวากัฟที่ผมอาศัยอยู่ ผม
ยังโชคดีท่ีได้รับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาล
บําราศ โดยแบ่งแยกอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ๓ คน โรงพยาบาลบําราศ ๓ คน 
และท่ีศูนย์เมืองทอง ๓ คน รวมเป็น ๙ คน ภายใน ๓ วัน  ผมมองถึงคนอ่ืนๆ และที่น่า
เป็นห่วงท่านคงจําได้ บังมานพ่ีชายของคนที่เคยขับรถให้กับอดีตนายกเก่า ติดเหมือนกัน
ปรากฏว่ารถไม่มีมารับต้องเสียชีวิต  ดังนั้น ตรงนี้ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวมาคือเพ่ือ
ความเป็นเสถียรภาพและเพ่ือเป็นการประกันสุขภาพให้กับชาวตําบลละหาร ซึ่งโดย
ความรับผิดชอบตรงนี้ขึ้นอยู่กับ อบต.ละหาร จะต้องเป็นผู้ดูแล การป้องกันโรคระบาด
เป็นอํานาจหนึ่งที่ต้องดําเนินการ ผมขอเสนอให้ท่านประธาน ผ่านไปยังท่านนายก ให้
ช่วยดําเนินการจัดเป็นศูนย์ รถ Ambulance ก็ดติีดต่อทางโรงพยาบาลหรือศูนย์พัก
คอยตรงไหนก็ดีที่จะนําผู้ป่วยนี้เพื่อเข้าสู่การรักษาได้ทันท่วงที ขอฝากเรื่องนี้เป็นอันดับ
หนึ่งให้ช่วยกันดูแล 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านสมาชิกหมู่ ๒  

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในนามผู้บริหารขออนุญาตชี้แจงทางสมาชิกว่าในขณะนี้โรงพยาบาลธนบุรีบํารุงเมือง 
จากเดิมท่ีต้องรับผล RT-PCR  วันนี้โรงพยาบาลไดแ้จ้งว่าผล ATK ส่งมาได้เลยพร้อมรับ
ถึงท่ี โดยปฏิบัติดังนี้ ถ่ายภาพผล ATK บัตรประชาชน โลเคชั่น เบอร์โทรศัพท์ แล้วทาง
โรงพยาบาลจะโทรศัพท์หาผู้ป่วยทันที กรณีเขียว เหลือง จะเป็นรถรับจ้างทั่วไปมารับ  
ส่วนกรณีสีแดงเขาจะเอา Ambulance มารับจะเป็นการแบ่งกรณีของสี เพ่ือไม่เป็นการ
แตกตื่นอยากให้เป็นเขียวกับเหลือง อันนี้ในส่วนของเรื่องโรงพยาบาล ยืนยันว่าตําบล 
ละหารถ้าไม่มากจนเกินไปหรือไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากน่าจะปลอดภัย และอีกเรื่องจะ
ฝากพวกเราว่าในส่วนของ ATK ในการตรวจเชิงรุกอยากให้ทํา เมื่อวานผมทราบข่าว
จากทางหมู่ที่ ๓ ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ประชุมร่วมกันมา จะฝากถึง ผอ.กองสาธารณสุขว่า
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยามีนักเรียนติดเป็นจํานวนมากแล้ว ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้
ทราบเมื่อวานที่ประชุม แต่ ผอ.ยังนิ่งเฉยผมไม่ทราบว่าการนิ่งเฉยของ ผอ. กับผู้ที่ติด
เป็นจริงแค่ไหน ฝากทางผอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และโรงเรียนอื่นๆ ฝากทางกอง
สาธารณสุขได้ติดตามน่าจะมีโรงเรียนอื่นๆ อีก เพราะเกรงว่าถ้าปล่อยเด็กให้กลับไปอยู่
กับบ้านอยู่กับชุมชนเกรงว่าจะเอาไม่อยู่ เพราะเป็นโรคที่ติดง่ายและไม่มีอาการ เด็กก็วิ่ง
เล่นกันไปสนุก เล่นตามสนามเด็กเล่นบ้างหรือตามหมู่บ้านจะลําบากเย็นมาเอาเด็กไป
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รวมกันสนามเด็กเล่น อันนี้ผมกลวัว่าจะขยายตัวมากข้ึน  ฝากพวกเราและองค์กรเราว่า
ถ้าเรามเีป็นการตรวจเชิงรุกในวันทําการอาทิตย์ละ ๑-๒ ครั้ง  โดยสาธารณสุขร่วมกับ     
รพสต.ทั้ง ๒ แห่งของตําบลละหารเราจะเป็นการดีหรือไม่ ฝากเป็นข้อคิดให้ด้วย 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ 

ประเด็นเรื่องของโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จําได้ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราได้ประชุม
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ เราอนุมัติงบประมาณให้โรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่
ไปเป็นค่าจัดซื้อ ATK ชุดตรวจต่างๆ  มีขาดที่เดียวที่ไม่ได้ขอมาคือโรงเรียนสุเหร่าเขียว 
ชุดตรวจ ATK เราให้ไปหมดกับทุกโรงเรียนแล้ว ฝากทางสาธารณสุขไปตรวจสอบด้วย 
และเราจ่ายเงินให้ไปแล้วฝากกองคลังด้วย ในส่วนของการตรวจเชิงรุกอย่างไรเราจะ
ประสานคุยกับทาง รพสต.ทั้ง ๒ แห่ง เพ่ือในการจัดทําเพราะว่า อบต.เราไม่ใช่หน่วย 
งานรักษาพยาบาลเราจะซื้อชุดตรวจมาตรวจเองไม่ได้ รพสต.หรือโรงพยาบาลได้ แต่มี
งบของ สปสช. อยู่ซ่ึงเขาแจ้งว่าเขาให้ชุดตรวจ ATK กับ อสม. คนละ ๒๐๐ ชุด ซึ่งตรงนี้
ผมไม่ได้ติดตามไม่ทราบว่าอย่างไรบ้าง เพราะ อสม.อยู่ในความดูแลของ รพสต.ทั้ง ๒ 
แห่ง ว่าเขาได้รับแล้วหรือยังเพราะถามไปที่สํานักงาน สปสช. เขต ๔ ซ่ึงดูแลพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรีด้วยเขายืนยันว่าเขามีให้ เราตามทีช่ื่อ อสม.ที่ทาง รพสต. ส่งไปให้เขา 
โดยให้คนละ ๒๐๐ ชุด เพ่ือให้ อสม. ไปตรวจตามโรงเรียนแต่จะตรวจทุกคนคงเป็นไป
ไม่ได้ อาจจะใช้วิธีสุ่มตรวจอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ละวันอย่างไร เพราะตอนนี้ถ้าไปดูสถิติ
เด็กนักเรียนล่าสุดเด็กของโรงเรียนประสานสามัคคีมีเด็กอยู่เกือบ ๔๐๐ คน ในขณะที่
สุเหร่าปากคลองลํารีน้อยกว่า เด็กที่โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลํารีมีอยู่ ๒๐๐ กว่าคน 
ส่วนที่อ่ืนมีอยู่ ๓๐๐ กว่าเกือบ ๔๐๐ คน  ฝากทางกองสาธารณสุขประสานด้วยแต่ว่า
เราได้ประสานไปแล้วในเบื้องต้นว่าจะประชุมร่วมกันกับ รพสต.ทั้ง ๒ แห่ง ในวันจันทร์
ในการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ เพราะท่ีผ่านมา อบต.เคยจัดตรวจเชิงรุกท่ี อบต. โดย
ร่วมกับทางสาธารณสุขอําเภอ และทาง รพสต. ในการจัดตรวจ ซึ่งได้ผลหลายท่านเมื่อ
ตรวจ ATK แล้วว่าพบก็จะส่งไป RT-PCR ยืนยันที่ศูนย์ที่โรงเรียนนนท์ประสิทธิวิทยา   
ซ่ึงตอนนั้นทางสาธารณสุขอําเภอทางโรงพยาบาลเขาตั้งศนูย์อยู่ท่ีนั่น อย่างไรจะให้ทาง
กองสาธารณสุขดําเนินการประสานในเรื่องของชุดตรวจ ATK  และในส่วนของตรงนี้ที่
เราพอมีอยู่ขณะนี้ที่สามารถสนับสนุนได้คือ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์น้ํา ซึ่งเป็นวัสดุ
ที่เราซื้อได้ แต่ชุดตรวจ ATK ตอนนี้เรายังซื้อไม่ได้จะถือว่าเป็นการไปซ้ําซ้อนเพราะเรา
ไม่ใช่สถานพยาบาล ต้องเรียนให้ทราบ อย่างไรจะประสาน รพสต. เพื่อจะดําเนินการ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนที่ปลัดฯ บอกว่า อสม.ได้รับคนละ ๒๐๐ ชุด เมื่อวานนี้ได้สอบถามในที่ประชุม
ของชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมี อสม.หลายท่านได้แจ้งว่าการที่ได้รับ ๒๐๐ ชุดตามที่
พูดนี้ ไม่ใช่ จริงๆแล้ว อสม.ก็ได้รับเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่ไปสแกนแล้วได้ ๒ ชิ้น แต่ใน
ส่วนของ อสม.จะได้เยอะกว่าคนอ่ืน แต่ อสม.เองพอไปสแกนก็ไม่ได้ แตท่ี่ สสจ. สสอ. 
สั่งมาคือตามท่ีท่านปลัดได้รับข้อมูลคือเรื่องเดียวกัน ความจริงคือยังไม่ได้ ได้เหมือน
ประชาชนทั่วไปคือคนละ ๒ ชิ้นเช่นกัน ฝากท่านปลัดเรียนปรึกษาหารือในส่วนราชการ
ในส่วนนี้เพ่ือให้องค์กรได้สนับสนุนจาก รพสต.อีกที 

 
 
 
 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง ได้รับร้องเรียนจากลูกบ้านเรื่องโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางเกาะดอน หมู่ ๔ ซึ่งตอน 
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สมาชิกสภาฯ เขต ๔ นี้เป็นหลุมเป็นบ่อช่วงเชิงสะพานระหว่างเกาะดอน อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ยังอยู่ใน
ประกันสัญญาหรือไม่  เรื่องที่ ๒ ไหล่ทางเหมือนกันของ หมู่ ๔ มีเสาตอหม้ออยู่หน้าตึก
อาจารย์ ให้กองช่างดําเนินการว่าจะเอาออกอย่างไรเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างที่จะนาน
แล้ว และได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมา และอีกเรื่องคือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทาง อบต. 
เราจะลําบากเพราะอยู่มานานแล้ว ขอให้กองช่างชี้แจงด้วย 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

โครงการขยายถนนเกาะดอน เราได้มีหนังสือแจ้งไปให้ผู้รับเหมามาดําเนินการซ่อมแซม
แล้ว ได้ถ่ายรูปประกอบไปให้ผู้รับเหมาทราบแล้ว ซึ่งยังอยู่ในประกันสัญญา  ส่วนเรื่อง
ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ถอนไป เราได้ถ่ายรูปและทําหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าแล้ว และเรื่องช่วง
ทางเข้าเกาะดอน พรุ่งนี้จะดําเนินการไปวัดระยะทางเพ่ือคิดค่าซ่อมแซม 

 

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

เนื่องจากนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงให้สมาชิกได้รับทราบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   
ผมได้สํารวจเกือบทุกพ้ืนที่ของตําบลละหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๓ รายการ  
      เรื่องแรก  คูคลอง หลังจากท่ีเราได้รับน้ําท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนเรื่อยมา ดังนั้น 
ลําคลองคือเส้นเลียบใหญ่ตั้งแต่เดิมของตําบลละหารเราใช้พาหนะเป็นเรือก็ดี ปัจจุบัน
เป็นที่ระบายน้ําใช้อุปโภคและบริโภค ซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้น้ําประปา แต่ปัญหาของเราคือ 
คูคลองทั้งหมดความยาวทั้งหมดทกุคลองยาวประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ปัจจุบันนี้จาก
ความยาวต่างๆ เต็มไปด้วยวัชพืช ผักตบชวา และผักล้มลุกต่างๆ ซึ่งไม่สามารถท่ีจะทํา
ให้กระแสน้ําระบายน้ําหรือจะดูดน้ํา โดยเฉพาะในขณะนี้เกษตรการที่ใช้วิดน้ําขึ้นไป
หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตร ไม่สามารถที่จะวิดน้ําขึ้นไปได้เลย เนื่องจากน้ํามันไม่ไหลมา
เนื่องจากแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ  ขอเรียนฝากท่านนายกฯ ช่วยดําเนิน 
การเรื่องนี้ให้เร่งด่วนเนื่องจากน้ําจะไม่มีใช้กันแล้วในขณะนี้  
      เรื่องภูมิทัศน์ถนน ในปจัจบุันทุกเส้นทางไม่ทราบวา่เป็นความรับผิดชอบของ อบต.
หรือไม่ ที่ผมเคยพูดในที่ประชุมของฝ่ายแผน ในของเร่ืองต้นไมต้่างๆ ทีป่ลูกริมถนนฟตุบาท 
โดยเฉพาะน่าเปน็ห่วงที่ทางโค้งอันตรายมาก ปกคลุมและเวลาโค้งมองไม่เห็น แต่ดีที่ช่วงนี้
โรงเรียนยังไม่เปิด คือเส้น ๔๐๑๒ รพช.บ้านละหาร-ลําโพ แตท่กุเส้นที่ผมวิ่งผ่านท่านจะเห็น
ว่าจากทางเท้ามาจะมีเต็มไปหมดเลย บางทีคนจะเดินทางเท้าตอ้งไปเดินในถนน ความปลอด 
ภัยจะไม่เกิด ถ้าหากเป็นความรับผิดชอบของ อบต. หรือว่าให้ท่านนายกฯ ผา่นไปยงักรมทาง
หลวงเพื่อทําหน้าหนา้ที่ดูและตรงนี้ได้ สว่นประชาชนที่จะไปร้องกรมทางหลวงคงไม่ใช่ ต้องให้
หน่วยงานราชการเป็นคนร้องเรียน และปัจจุบนัโดยเฉพาะคลองลําโพ ประกอบไปด้วย ๒ ฝั่ง 
ด้านตะวันออกจะเป็นหมู่ที่ ๒ , ๓ ตําบลละหาร ฝัง่ตะวนัตกจะเป็นหมู่ ๑ ,๔ และหมู่ ๑ ลําโพ  
ปรากฏว่าเรามีสะพานเดินเท้าคอนกรีตชายคลองซึ่งอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่าง
มาก ไม่ว่าจะทาํงานโรงงานจะกลับบา้นดึกจะบอกขอแสงสว่าง บอกว่าขอมา ๓ ปีแล้วยังไม่
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งในขณะนีไ้ด้มีทางไฟฟ้า ผมได้คุยกับไฟฟา้ ไฟฟา้ได้นํารถกระเช้ามาแก้ไขตั้งแต่
แยกถนนราชพฤกษ์ที่จะเข้ามา ๔๐๑๒ ถามเขาก็บอกว่ามาแก้ไขเป็นบางจุด แต่จริงๆ ยัง 
เพราะหมู่บ้านเกาะลอยมืดหมดครับ ท่านไปดู ซึง่ผมโทรแล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไร คงต้องอาศัย
ฝากที่ประชุมวนันี้  ฝากท่านนายก ขอฝาก ๓ เร่ือง  และอีกเรื่องที่ชาวบา้นบอกมาว่าผู้ใหญ่
ขอกล้องวงจรปิด ๓ ปีแล้วยังไมไ่ด้เลย ขอเน้นย้ําตรงนี้ความเดือดร้อนของประชาชนเราต้อง
มาเป็นอันดบั ๑ ในฐานะที่เราเป็นผู้รบัใช้ประชาชน ขอฝากท่านนายก 

 

นายอนุวัตร ทองคํา มีชาวบ้านขอมาในหมู่บ้านปิ่นทองแลนด์ น้ําเน่าท่วมขังตลอด ขอให้ช่วยดําเนินการด้วย 
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รองประธานสภาฯ และเรื่องที่ ๒ ซอยตระกูลโต๊ะ ถนนที่ทําไปเป็นลาดยางทรุดตัวระหว่างถนนกับฝาท่อ  
ทําให้ใช้ไม่ได้ เพราะว่าต้นไม้ขึ้นปกคลุมจากถนน ๒ เลนเหลือแค่เลนกลางเลนเดียว  

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ขอบคุณท่านสมาชิกที่สะท้อนสู่การพัฒนา ผมได้บอกประชาชนไปบางส่วนแล้วผมขอ
เวลาซึ่งเป็นช่วงโควิดด้วย เพราะข้าราชการเราทุกคนผมคิดว่าพร้อมทุกคนในการ
ทํางานเพ่ือประชาชน อย่างที่หมู่ ๗ บอกเมื่อสักครู่อยากจะปฏิบัติให้เร็ว ฝากกองช่าง
ด้วยจากที่มีสมาชิกไดร้้องถามมา สมาชิกจะถามก็ต้องชาวบ้านบอกมาอยู่แล้ว และฝาก
สมาชิกหมู่ ๒ ช่วยดูในส่วนของขยะบนทีดิ่นวากัฟ ท่านบอกว่ามีประมาณ ๘๐ คน ๘๐ 
หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ ๕ คน ฝากสัก ๓ คน ช่วยดูแลขยะบริเวณทีดิ่นวากัฟเดี๋ยว
จะเป็นข่าวอีก จะให้องค์กรช่วยอย่างไรท่านสะท้านมาสู่เราเราจะปฏิบัติให้ 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ 

ขออนุญาตเรียนชี้แจงในบางประเด็น เรื่องแรกท่ีท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ไดอ้ภิปราย เสนอ
ในเรื่องของคลอง เรียนให้ทราบว่าเราได้มีข้อตกลงกันเพราะว่าคลองจะสองฝั่งคลองจะ
มีองค์กรท้องถิ่นที่อยู่คนละฝั่งคลองกัน เช่น คลองลํารี ฝั่งนี้ละหารฝั่งโน้นบางบัวทอง 
คลองลากค้อน ปากคลองลําโพ เข้ามาจะเป็นคลองข่อย ต่อไปจะเป็นหน้าไม้ เรื่องนี้เรา
ได้มีข้อตกลงกันไว้ของท้องถิ่นข้างเคียง ไม่ใช่จะมาเหมาให้ อบต.ละหารที่เดียวก็ไม่ไหว 
เช่น คลองลํารีมีปัญหาผักตบชวาหรือว่าน้ําเสีย จะมาเหมา อบต.ละหารตลอด ทางฝั่ง
บางบัวทองบ่อเลี้ยงปลาปล่อยน้ําลงมา เลี้ยงวัวก็ปล่อยน้ําลงมา ตรงสมบัติบุรีปล่อยน้ํา
ลงมาในคลองและมีคราบน้ํามันมาด้วยเพราะมีโชว์รูมรถยนต์ เขาไม่ได้เทลงคลองแตเ่ขา
เทลงท่อระบายน้ํามาแล้วก็มาลงคลอง ฉะนั้นอย่าเหมาว่าละหารที่เดียวต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันเพราะผู้รับประโยชน์ทั้งสองฝั่ง หรืออย่างคลองลากค้อน ฝั่งโน้นลําโพ คลองข่อย 
หน้าไม้ ฝั่งหน้าไม้อยู่กันเยอะทํานากเ็ยอะ เราเคยมีข้อตกลงกันว่าแบ่งความรับผิดชอบ 
ว่าช่วงไหนใครจะรับผิดชอบ เช่น คลองลากค้อนจากปากคลองเข้ามาถึงเจริญรัฐจะเป็น
ความรับผิดชอบของ อบต.ลําโพ และทางละหารจะดูแลจากเจริญรัฐขึ้นมาถึงประมาณ
สุเหร่าอิสลามียะห์ ถ้าช่วงนั้นขึ้นไปฝั่งโน้นจะเป็น อบต.คลองข่อย อําเภอปากเกร็ดแล้ว 
ช่วงสุเหร่าแดงขึ้นไปตกลงให้ อบต.หน้าไม้เป็นคนดูแล 

 

นายอนุวัตร ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

หน้าไม้คุยกับผมมาว่าดูแลร่วมกันระหว่างหน้าไม้กับละหาร เขาประสานมาขอความ
ร่วมมือเรา ทางหน้าไม้เขากําลังเตรียมรถแบคโฮมาตักแล้วเขาขอความร่วมมือทางฝั่งเรา
ด้วย 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 
นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 

ไม่เป็นไรเพราะว่าเปลี่ยนชุดผู้บริหารกันใหม่ค่อยมาคุยกัน เพราะว่าทางฝากโน้นมีจุด
เสี่ยงเหมือนกันการที่จะไปลอก ๑) ชลประทาน ถ้าชลประทานเขาไม่อนุญาตถ้าไปลอก 
หรือเอาเลนขึ้นถือว่าขโมยทรัพย์สินเขา ถ้าในเรื่องเอาแค่วัชพืชอะไรขึ้นพอได้ และจะมี
ปัญหาเรื่องตลิ่งสไลด์ทั้งสองฝั่ง  ฝั่งโน้นถนนผมเข้าใจว่าเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของ อบต.  ตรงนี้อย่างไรคงต้องทําข้อตกลงกันใหม่
เพราะว่ามีการเปลี่ยนชุดผู้บริหาร และอย่างคลองลํารีเราก็มีการแบ่งช่วงกันไปเหมือน  
กันระหว่างละหารกับบางบัวทอง เพราะคลองลํารียาวไปชนคลองคล้ายใหญ่ หรือบาง 
คนเรียกคลองลากค้อนใหญ่ มีการแบ่งช่วงกันดูแลถ้าละหารจะเหมาท่ีเดียวก็ ไม่ไหว   
      ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ถนน ถ้าถนนฝั่งหมู่ ๒ หมู่ ๓ ที่ท่านว่า นบ ๔๐๑๒   
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 

อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาในการ
ตกแต่งกิ่งไม้ไหล่ทางต่างๆ   
      ในส่วนของโคมไฟสาธารณะ ทาง อบต.ละหารเป็นคนดูแล แต่ว่าเสาไฟอยู่ห่าง 
แล้วแต่เดิมไฟฟ้าเขาติดไฟไว้แค่ดวงโคมละ ๘๐ วัตต์ ซึ่งอยู่ห่าง ซึ่งเราได้ทําเรื่องไปที่
การไฟฟ้าแล้วว่าขอเปลี่ยนเป็น ๑๒๐ วัตต์ อยู่ที่ดุลพินิจของเขาเพราะว่ากระแสไฟเรา
ไม่ได้จ่าย เราจ่ายค่าดวงโคม ค่าซ่อม   
      ในส่วนของการดูแลถนน ถ้าเป็นถนนอ่ืนที่ข้ึนทะเบียนเป็นถนนของ อบต. อันนี้
ทางกองช่างจะดูแลอยู่ไม่ว่าในเรื่องของตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้จะเวียนกันไป ตอนนี้เรามี
คนงานอยู่แบ่งเป็นชุด ชุดละ ๕ คน มีสั่งงานมากันทุกวัน บางทีที่นั่นขอไปตัดหญ้าใน
สนาม ที่นี่ขอไปตัดต้นไม้ ก็จะเวียนกันไป อันนี้เราดูแลอยู่ในส่วนที่เป็นถนนที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นของ อบต.เองอยู่  
      ในส่วนของทางเดินเท้าริมคลองลําโพใหญ่ ตรงนี้ถ้าจะติดไฟของการไฟฟ้าเขาบอก
ว่าติดไม่ได้ แตเ่ขาต้องติดมิเตอร์แล้วคิดค่าไฟเพราะไม่ใช่ถนนสาธารณะ แต่เป็นทางเดิน
เท้าท่ี อบต. รุกล้ําทําลงไปในคลอง เขาเรียกว่าสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ไม่ทราบว่าวันไหนเจ้าท่า
หรือชลประทานจะสั่งรื้อหรือไม่ เพราะว่าตอนทําก็มีปัญหาหลายบ้านบอกไม่อยากให้
ผ่านหน้าบ้านเพราะกลัวขโมยเข้าบ้าน เป็นปัญหาของคนทั่วไปมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ 
ในการดําเนินการที่ว่าในการติดตั้งการใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นรายการที่อยู่นอกเหนือต้องดู
ราคาในท้องตลาดสามารถท่ีจะทําได้ แต่ก็มีเสียงสะท้อนมาเหมือนกันบางคนบอกว่าจริง
แล้วคนใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะตอนนี้ถนนสะดวกแล้วและเกือบทุกบ้านมีทางออกสู่
ถนนกันหมด ทั้ง ๒ ฝั่ง 
      ในส่วนของหมู่บ้านปิ่นทองแลนด์ มีปัญหาอยู่ว่ามีซอยหนึ่งซอยเมนกลางเขาไม่ได้
ยกให้เป็นทางสาธารณะเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล แล้วท่อระบายน้ําเดิมผมเข้าใจว่าน่าไม่เกิน 
๖๐ ซม. ณ วันนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือสภาพหรือไม่ เพราะถ้าใครเข้าไปในหมู่บ้านจะเหมือน 
กับนิคมอุตสาหกรรม คือทําพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ จะมีเศษไม้ ขี้เลื่อยอะไรต่างๆ   
เข้าไปอยู่ และปัญหาคือไปข้างหลังไปไม่ได้ มันตันสุดเขตแล้ว ออกข้างหน้า ณ วันนี้
ถนนสูงกว่าบ้าน  ฉะนั้น น้ําจากคูน้ําริมถนนเข้ามา เหมือนกับแต่ก่อนจิตรัตนาที่เป็น
อย่างนี้มันต่ําอยู่ จะเห็นว่าจิตรัตนาต่ําระดับท้องนาเลย น้ําจากคูน้ําถนนเข้าไป ณ วันนี้ 
อบต.ไปทําถนนยกระดับและวางท่อระบายน้ํา ปรากฏว่าช่วยดึงน้ําจากคูน้ําถนนนี้ไป
ด้วยมันเข้าไปหมดเลยและไปลงคลองลํารี สักวันเราอาจจะถูกคนที่อยู่คลองลํารีร้อง 
เรียนอีกว่าน้ําเสียไปลงที่คลองลํารี  ของปิ่นทองแลนด์ปัญหาคือเขาไม่ได้เป็นสาธารณะ 
และผมไม่ทราบว่าข้างหน้าเห็นว่ามีช่วงหนึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิท่าอิฐศึกษาหรือไม่ หรือ
ที่ของใครที่ถูกปิดอยู่ข้างหน้า และแต่ก่อนเขาทําสัญญากันไว้อย่างไรไม่รู้ ซึ่งตรงนี้เรา
รับรู้ปัญหานี้มาตลอดแตเ่ราก็ติดด้วยในประเด็นนี้ว่า ถ้าจะไปแก้ไขโดยไปทําท่อระบาย
น้ําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะเป็นที่ของมูลนิธิอยู่ และหมู่บ้านเขาต่ํากว่าถนน  ถ้าการจะทํา
คือต้องวางท่ออย่างไรให้มันต่ําลงไปอีกหรืออย่างไรแต่ก็จะดึงน้ําไปแต่มันไปไม่ได้เพราะ
ข้างหลังมันไปตัน และเป็นที่ของอีกคนหนึ่งเป็นที่ของคนอ่ืน อย่างไรน้ําก็ไปไม่ได้ มีทาง
เดียวคือต้องให้น้ําออกถนนข้างหน้าซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ เราพยายามที่จะทํามาอยู่
แตเ่ราติดปัญหาในเรื่องตรงนี้ แต่ก่อนถนนมาไม่สูงขนาดนี้ แต่ ณ วันนี้ยกข้ึนมาสูง และ
ตอนนี้กําลังจะขยายถนนข้างละ ๔ เลน และทําสะพาน ยังมีการยกระดับขึ้นอีก เป็น
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ห่วงเหมือนกันในเรื่องของคูน้ําริมถนน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าเขาขยายเข้ามาเต็มแล้ว 
รวมทั้งปากทางเข้าเกือบถึงเสาป้ายใหญ่ที่อยู่ปากทาง เป็นห่วงระบบระบายน้ําข้างหน้า
ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะผู้ที่อยู่สองฝั่งถนน   
      สว่นซอยตระกูลโต๊ะ จะให้ทางกองช่างไปดูเพราะว่าเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์และ
วางท่อระบายน้ํา เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันทรุดเพราะว่าด้านหนึ่งไม่มีไหล่ทางอะไรเลยกับ
บางช่วง ปากซอยมีปั้มซัสโก ้ ทางกองช่างไปดูว่าจะแก้ไขอย่างไร   
      เรื่องที่ท่านนายฯ ฝากหมู่ ๒ ไปเรื่องขยะที่วากัฟเป็นปัญหาที่เรื้อรังไม่รู้จะแก้กัน
อย่างไรถ้าคนตรงนั้นไม่แก้ เราเคยเอาคนที่อ่ืนไปช่วยเก็บขยะเขาก็ถามว่าทําไมคนตรงนี้
ไม่ช่วยกันเก็บต้องให้คนที่อ่ืนมาช่วยเก็บ   
      สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นต้องนําเรียน เนื่องจากใน พ.ร.บ.
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล บัญญัติว่าให้องค์การบริหารส่วนตําบลบริหาร 
งานขององค์การบริหารส่วนตําบลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ขึน้มาโดยในมาตรา ๔๒ บัญญัติว่าองค์กรท้องถิ่นต้องจัดทําหลักเกณฑ์ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยในหลักเกณฑ์นั้นหลักๆ จะต้องมีเรื่องของการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกประชาชน ที่สําคัญต้องมีการ
ติดตามประเมินผล คือจะต้องมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการ 
ชุดนี้จะประกอบไปด้วย ๗ คน คือ ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน ๒ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เลือกกันเอง ๒ คน โดยมีหัวหน้า
สํานักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีปลัดเป็นกรรมการและเลขาฯ  ขออนุญาตที่ประชุม
ขอให้สมาชิกสภาเลือกกันเอง ๒ คน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามประ 
เมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.ละหาร 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ  

 

นายสุริยา สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

เสนอ นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๖ 

 

นายปิยะวัฒน์ คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

เสนอ นายสมาน  ลอมาเละ สมาชิกสภาฯ เขต ๙ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าเป็นมติเลือก นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ 
และนายสมาน ลอมาเละ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.ละหาร 

 

มติที่ประชุม  เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
   ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ อบต.ละหาร จ านวน ๒ คน 

๑. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์   สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๖ 
๒. นายสมาน  ลอมาเละ    สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งท่ี ๙ 

 



20 

 

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 

ตามที่ทางปลัดฯ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องลําน้ําคูคลองที่เป็นความรับผิดชอบต่างๆ 
ในคลองซอยเป็นอํานาจหน้าที่ของอบต.เรา คลองขุนนครกับคลองบ้านเกาะลอย ซึ่ง
ในขณะนี้แน่นมากไม่สามารถทํางานอะไรได้เลย ขอฝากตรงนี้เพราะว่าประชาชนเขา
ร้องเรียนตรงนี้มามาก ขอฝากท่านนายกฯ ด้วย 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภามีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๐  น. 
 
 

     (ลงชื่อ) นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อ 
 
     (ลงชื่อ) นายสมชาย สะและหน่าย กรรมการตรวจรายงานฯ 
             (นายสมชาย สะและหน่าย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ) นายปิยะวัฒน์  คนตรง  กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายปิยะวัฒน์  คนตรง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ)  นายสุริยา  สุขพลอย กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายสุริยา  สุขพลอย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี           
พ.ศ.๒๕๖๕  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
      

     (ลงชื่อ) นายสมเกียรติ  เจริญสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสมเกียรติ เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
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(ลงชื่อ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

            (นายสมเกียรติ  เจริญสุข) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 


