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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยท่ีหนึ่ง 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓) 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 เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

   ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
2 นายยศพันธ์  อินแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
3 นายมะตอเฮ  มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
4 นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อํานวยการกองช่าง 
5 นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
6 นายกาดาฟี  หะยีเด ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
8 นางสาวรัชนี  บุญมาหา หัวหน้าฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
9 นางพิมธิดา   ทับทิม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

10 นางสาวจุฬารัตน์  แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
11 นางสาวศิริพร  ดนตรีพงษ์ หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
12 ว่าที่ร้อยตรี อมเรศ สุทธิสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวธัญภา  แก้วภิรา นักกวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
1๔ น.ส.สุพันธนีย์  สุขประเสริฐชยั เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

   ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
๑ นางสาวณัฐปัณฑ์  ดาวเรือง เลขานุการนายก อบต.ละหาร 

 

 



- 2 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา อบต.ละหาร เนื่องจากท่ีนัดประชุมไว้แล้วเลื่อนการประชุมมา
เป็นเวลา ๑๓.๓๐ น. ขณะนี้ล่วงเวลามาพอสมควรแล้ว องค์ประชุมขาดอยู่ ๒ ท่าน     
ถือว่าครบองค์การประชุม ขออนุญาตท่านประธานเปิดการประชุม 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี 2565 ขณะนี้ได้เวลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิด
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
ประธานสภาฯ   ประกาศอําเภอบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
   ละหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕ 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร มีความประสงค์ในการเปิดประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๕  เนื่องจาก
   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้ดําเนินการทบทวนเพ่ิมเติม
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ซึ่งต้องเสนอให้ที่
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
    อําเภอบางบัวทองพิจารณาแล้วเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
   ละหาร จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
   องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี 
   ๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         (นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล) 
         นายอําเภอบางบัวทอง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  แนะน าตัวข้าราชการที่โอนและบรรจุใหม่ 
    ๑. นายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  โอนมา
   จาก อบต.เก๊ะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
    ๒. นายกาดาฟี หะยีเด  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
   โอนมาจาก อบต.เทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
    ๓. นางสาวศิริพร ดนตรีพงษ์  ตําแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
   โอนมาจาก อบต.องครักษ์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
   ๒๕๖๕ 
    ๔. ว่าที่ร้อยตรี อมเรศ สุทธิสมุทร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
   บรรจุใหม่เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการสภาฯ 

รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕  มี ๓๔ หน้า  
     หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
     หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)  และ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
     หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ (ไม่มี) และระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือ
พิจารณา 4.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม    
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๓-๕ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
     หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๒ โครงการ โครงการติดตั้งไฟฟูาพลัง 
งานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองลําโพ หมู่ที่ ๑,๔ และริมคลองลําโพ หมู่ที่ ๒,๓ 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๕-๗ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 
     หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.
เลียบคลองลากค้อนหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖ และโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ําและบ่อพักซอยประยูรหงส์ หมู่ที่ ๙  ราย 
ละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗-๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 
     หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ครุภัณฑ์ ๕ รายการ  สิ่งก่อสร้าง ๑ โครงการ 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๙-๑๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
     หน้าที่ ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวม ๒๗ รายการ 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๔-๒๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ 
     หน้าที่ ๒๕ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  ๕.๑ เรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาของอบต. 
ละหาร เป็นวิสัยทัศน์ทีจ่ากการประชุมประชาคม รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๕-๒๘ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.ละหารว่า “ละหารน่าอยู่ 
แก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา นําพาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีจิตสํานึก” 
     หน้าที่ ๒๘ เป็นการหารือตอบข้อซักถามในเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆ 
ต้ังแตโ่ครงการในเรื่องของการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ผู้สูงอายุ รวมทั้งโครงการ
ในเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆ ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่สมาชิกได้ซักถาม 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๘-๓๔ 
     นําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานประชุมหรือไม่   
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 
พ.ศ. 2565 สมัยที่สอง (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ (รับรอง 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
   เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่แล้ว) 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ   
   -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑  

  

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

มอบให้ปลัด อบต.ละหาร ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิมที อบต.ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เล่มปกสีม่วง เข้าใจว่าได้
แจกไปให้กับทุกกองและสมาชิกทุกท่านแล้วเมื่อตอนที่เข้ามา และเม่ือตอนช่วงกลางปี
เราได้มีการประชุมประชาคมเพ่ือที่จะทบทวน เพราะในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กําหนดให้องค์กรท้องถิ่น
มีการทบทวนการจัดทําแผนในทุกปีเพราะว่าสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้น 
และความสําคัญของบางอย่างที่อาจจะบกพร่องไปว่าไม่ได้บรรจุไว้ในแผน เพราะว่า
แผนพัฒนานั้นเป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่าโครงการที่จะมาตั้งข้อบัญญัติงบประมาณได้ 
โครงการที่จะมาจ่ายขาดเงินสะสมได้ โครงการที่จะไปขออนุมัติจะเป็นงบประมาณจาก
ส่วนราชงานอ่ืนนั้น จะต้องอยู่ในแผนพัฒนา เมื่อมีการทบทวนกันโดยได้ผ่านที่ประชุม
ประชาคมตําบลและผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละหารมาแล้ว  โดยในร่าง
ฉบับนี้นั้นถ้าท่ีประชุมสภาให้ความเห็นชอบและท่านนายกฯ ประกาศใช้ก็จะใช้ฉบับนี้ 
ฉบับเดิมปกสีม่วงจะยกเลิกไปโดยปริยาย และในปีถัดไปก็จะมีการทบทวนการจัดทํา
แผนในแต่ละปีก่อนที่จะมีการทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   

      ในส่วนของแผนพัฒนา  
      ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
      ในเรื่องของสภาพทั่วไป  ในเรื่องหน้าที่ที่ต้องทําและหน้าที่ท่ีอาจจะทํา ที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกท่้องถิ่น ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่ง
หนึ่งที่ท้องถิ่นควรจะมีการกําหนดใหม่ว่าอะไรบ้างที่ อบต.ทําไม่ได้  สมมุติกําหนดมา ๕ 
อย่าง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ที่ทําไม่ได้ ไม่ให้ทํา หมายความว่าทุกอย่างทําได้หมด เพราะว่ามา
กําหนดว่าหน้าที่ที่ต้องทํา หน้าที่ท่ีอาจทํา เราก็จะโดน สตง. ปปช. จะว่าทําเรื่องที่ไม่ได้
อยู่ในหน้าที่ ทําเกินกว่าหน้าที่ นี้เป็นหลักของการเขียนกฎหมาย เพราะว่ากฎหมายไทย
ถ้าบอกว่าเป็นหน้าที่แล้วไม่ทําก็ผิด แต่ถ้าไม่ได้กําหนดว่าเป็นหน้าที่แล้วไปทําก็ผิด นี้คือ
หลักกฎหมายทั่วไปในส่วนของกฎหมายไทย และข้อมูลในส่วนของทางกายภาพ ขนาด
ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในเรื่องของแหล่งน้ํา ปุาไม้ 
(รายละเอียดข้อมูลในหน้าที่ ๑-๑๒) 
      ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ข้อมูลทางด้านท้องถิ่น ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๙ 
หมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ในพ้ืนที่ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร และ 
ข้อมูลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และในส่วนของผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา (รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ ๑๓-๑๖) 
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      ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ปี ๒๕๖๔ รวมจํานวน ๒๕,๑๓๑ คน จํานวนบ้าน 
๑๒,๐๗๙ หลัง โดยจะกระจายไปมากน้อย โดยหมู่ที่ ๖ จํานวนประชากรและครัวเรือน
น้อยที่สุด และหมู่ที่ ๙ มากที่สุด  ในเรื่องจํานวนช่วงอายุประชากร จะมีช่วงอายุอยู่ทีใ่น
วัยทํางานเป็นจํานวนมาก ประชากรแยกประเภทอาชีพต่างๆ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 
๑๗-๒๐) 
      ข้อมูลทางสภาพทางสังคม ด้านการศึกษา ข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
มีจํานวน ๗ ศูนย์ จํานวนครู และข้อมูลในส่วนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ๔ โรงเรียน  กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ๒ โรงเรียน และโรง 
เรียนสอนศาสนา และด้านสาธารณสุข สถานที่สําคัญม ีรพสต. ๒ แห่ง คือ รพสต.บ้าน
สุเหร่าแดง รพสต.บ้านสุเหร่าเขียว ซึ่งจะโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการกระจายอํานาจ ให้ รพสต. โอนไปสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อบจ.จะได้สนับสนุนได้ และข้อมูลประชากรที่ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๑-๒๗)  
      ในเรื่องข้อมูลของถนนเส้นทางคมนาคม (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๘-๒๙) ซ่ึงเป็น
ถนนที่ทาง อบต. ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้แล้วตาม พ.ร.บ.ทางหลวง ที่จะต้อง
มีการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งจะมีท่านนายกฯ เป็นผู้อํานวยการทางหลวงท้อง 
ถิ่น และในเรื่องของการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ เรื่องของการประปา (รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ ๓๐-๓๑)  ในเรื่องของน้ําประปาซึ่ง ณ วันนี้เกือบจะไม่ได้ใช้แล้ว อย่างของหมู่ ๑ 
ไม่มีแล้ว ไม่ได้ใช้แล้วในบางพ้ืนที่ 
      ในเรื่องของข้อมูลทางการเกษตร (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๓๓) พ้ืนที่การเกษตร 
ของเราก็จะลดน้อยลงไปเรื่อย แต่ ณ วันนี้อาจจะเพ่ิมขึ้นมาแล้วเพราะผลของ พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทุกคนปลูกกล้วยหมดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี   
      ในเรื่องของข้อมูล ในเรื่องการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน (รายละเอียดอยู่ใน
หน้าที่ ๓๕) และหน้าที่ ๓๖ เป็นต้นไป จะเป็นเรื่องของสถานที่สําคัญทางศาสนา มัสยิด
ต่างๆ ที่มีอยู่ ๗ แห่ง และประเพณีและงานประจําปี  

      ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
      จะเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เป็นการกําหนดโดยรัฐบาลว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ท้องถิ่นนํามายึดถือ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๔๗-๕๗)  
      ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสัยทัศน์การพัฒนาของ อบต.ละหาร 
“ละหารน่าอยู่ แก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา นําพาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการมีจิตสํานึก” 
โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการอยู่อาศัย 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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      ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีเปูาประสงค์ของการพัฒนา มีตัวชี้วัด (รายละเอียดอยู่
ในหน้าที่ ๖๔-๗๑) 
      ในเรื่องของการวิเคราะห์ ในเรื่องของสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่  ในเรื่อง
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เรายังมีการสัญจร ถนนมีการชํารุดเสียหายเพราะว่าถนน
บางสายมีการก่อสร้างมานานแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คลอง
ดินทรุด  ในเรื่องของน้ําประปาเรายังมีปัญหาอยู่เพราะว่าคนขยายตัวออกไป  ในเรื่อง 
ไฟฟูาและแสงสว่าง  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในเรื่องของ
ขยะสิ่งปฏิกูล  ในเรื่องของน้ําเสียจากหมู่บ้าน/ชุมชน  ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรายังมีปนกันระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนเกษตร จะมี
เสียงร้องเรียนเรื่องมีการเผาในที่โล่ง เผาตอซังข้าว เป็นต้น  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง   
ณ ปัจจุบันนี้ประชาชนมีปัญหาตกงานขาดรายได้จากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 
ซึ่งทําให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดสถานประกอบการไป  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
จะมีปัญหาในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด  โรคอุบัติซ้ํา คือวัณโรค วัณโรคคือหมด
ไปจากประเทศไทยแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐  แต่ ณ วันนี้กลับมาระบาดอีกแล้ว  ปัญหา
ด้านสาธารณสุข ซึ่งเรามีผู้สูงอายุ ผู้พิการ อยู่เป็นจํานวนมากท่ีต้องให้การดูแลในส่วน
ของท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปดูแล  ปัญหาด้านการศึกษา  ปัญหาด้านการเมือง การท้องถิ่น 
คือในเรื่องของการให้ความร่วมมือของประชาชน ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องของ
หน้าที่ของ อบต.  (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗๓-๗๕)  
      ในเรื่องของการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ อบต. 
เรามีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และมีในส่วนของอุปสรรคในเรื่องของโอกาสที่จะนํามาวิเคราะห์
ในการพัฒนา (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗๖-๗๗) 

      ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ จะมีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑  มี ๒ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มี ๒ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข กอง
ส่งเสริมการเกษตร สํานักปลัดฯ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  มี ๒ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 
กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริมการเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มี ๔ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา กอง
สาธารณสุขฯ กองส่งเสริมการเกษตร กองสวัสดิการสังคม  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  มี ๑ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดฯ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  มี ๒ แผนงาน อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดฯ และกอง
การศึกษาฯ 
      รวมทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๖ สว่นงาน ที่อยู่ในความรับผิด 
ชอบของ อบต.  

      สรุปโครงการและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฉบับนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มี ๒ แผนงาน โดยรวมของปี ๒๕๖๖ รวม ๒๗ โครงการ ของปี 
๒๕๖๗ รวม ๒ โครงการ ปี ๒๕๖๘ รวม ๒ โครงการ ปี ๒๕๖๙ รวม ๒ โครงการ ปี 
๒๕๗๐ รวม ๒ โครงการ โดยรวมทั้ง ๕ ปี มีทั้งหมด ๓๕ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผน 
พัฒนาฉบับนี้ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗๙) 
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      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน มี ๒ แผนงาน โดยรวมของปี 
๒๕๖๖ มี ๒๗ โครงการ  ปี ๒๕๖๗ มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๖๙ 
มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๗๐ มี ๒ โครงการ โดยรวมทั้ง ๕ ปี มี ๓๕ โครงการที่บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาฉบับนี้ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๗๙) 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน 
โดยรวม ของปี ๒๕๖๖ มี ๑๓ โครงการ  ปี ๒๕๖๗ มี ๑๓ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๑๓ 
โครงการ  ปี ๒๕๖๙ มี ๑๓ โครงการ  ปี ๒๕๗๐ มี ๑๓ โครงการ  รวม ๕ ปี มี ๖๕ 
โครงการ  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสรมิสร้างและพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ มี ๓ แผนงาน 
โดยรวมของปี ๒๕๖๖ มี ๑๓ โครงการ  ปี ๒๕๖๗ มี ๑๓ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๑๕ 
โครงการ  ปี ๒๕๖๙ มี ๑๔ โครงการ  ปี ๒๕๗๐ มี ๑๕ โครงการ  รวม ๕ ปี มี ๗๐ 
โครงการ  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม มี ๖ แผนงาน โดยรวม 
ของปี ๒๕๖๖ มี ๖๐ โครงการ  ปี ๒๕๖๗ มี ๖๐ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๖๐ โครงการ 
ปี ๒๕๖๙ มี ๖๐ โครงการ  ปี ๒๕๗๐ มี ๖๐ โครงการ  รวม ๕ ปี มี ๓๐๐ โครงการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ  มี ๑ แผนงาน โดยรวม   
ของปี ๒๕๖๖ มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๖๗ มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๒ โครงการ        
ปี ๒๕๖๙ มี ๒ โครงการ  ปี ๒๕๗๐ มี ๒ โครงการ  รวม ๕ ปี มี ๑๐ โครงการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ๒ แผนงาน โดยรวม ของปี ๒๕๖๖ มี ๖ โครงการ  ปี ๒๕๖๗            
มี ๖ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ มี ๖ โครงการ  ปี ๒๕๖๙ มี ๖ โครงการ  ปี ๒๕๗๐             
มี ๖ โครงการ รวม ๕ ปี มี ๓๐ โครงการ 
      รวมทั้งหมด ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของปี ๒๕๖๖ มี ๑๒๑ โครงการ ปี ๒๕๖๗   
มี ๙๖ โครงการ  ปี ๒๕๖๘ ม ี๙๘ โครงการ  ปี ๒๕๖๙ มี ๙๗ โครงการ  ปี ๒๕๗๐     
มี ๙๘ โครงการ  รวม ๕ ปี ใน ๖ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด ๕๑๐ โครงการ (รายละเอียด
อยู่ในหน้าที่ ๘๕ เป็นต้นไป) ส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามที่ประชุมประชาคมและสมาชิกได้มี
การตกลงกันแล้วว่าจะมีการทําโครงการใดบ้าง 

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (ของกองช่าง) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๘๕-๙๕ 

๑) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ตั้งแต่ปูอมยามหมู่ที่ ๑ – สามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่เดช งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  ตรงนั้นถนนอิหม่าม
ซาฟาอี เป็นถนนคอนกรีต ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแล้ว มีผู้มาซื้อถมที่ดิน
ไป ต่อไปถ้าไม่วางท่อระบายน้ําก็จะมีปัญหา 

๒) โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.ริมคลองลํารี หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม) งบประมาณ 
๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ทางเข้าศูนย์ ศพด. 
น๊ะฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ ๒  งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖     
เป็นถนนทางเข้าท่ีจะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการที่จะไปปรับปรุงในการ
ก่อสร้างให้เป็นถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ําด้วย โดยจะมาเชื่อมท่อออก 
กับทางหลวงชนบทสายละหาร-ลําโพ 
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นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 

๔) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสถาบันอัร-รอบิตี้ 
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  เป็นการเปลี่ยนแปลง
เดิมจะทําโครงหลังคาตรงหน้าหอพักท่ีของอัรรอบิตี้ต้นสังกัด เปลี่ยนย้ายเข้า
ไปก่อสร้างข้างใน ในสถาบันอัรรอบิตี้ ช่วงระหว่างอาคารเก่าอาคารใหม่ 

๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยสง่า โต๊ะเถื่อน หมู่ ๖ 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสง่างาม (ต่อจากเดิมคลองลากค้อน) หมู่ที่ ๖ 
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๗) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณโรงเรียนสุเหร่าเขียว หมู่ที่ ๘  
งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยหมู่บ้านนครทอง  
ปาร์ควิว ๓ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๙) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลํารี หมู่ที่ ๙ งบประมาณ 
๔๙๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ ไปเชื่อมกับหมู่ท่ี ๑๔ ของตําบลบางบัวทอง 

๑๐)  โครงการติดตั้งปูายชื่อซอยในเขตตําบลละหาร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐   
บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๑๑)  โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโค้งบ้าน
ผู้ใหญ่เดช-สะพานเกาะดอน หมู่ที่ ๑-๔ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
ในปี ๒๕๖๖  เดิมทีเป็นถนนคอนกรีตอยู่และ อบต.ได้ไปทําขยายถนนออกมา 
ซึ่ง ณ วันนี้ยังเป็นถนนลูกรังถนนหินคลุกอยู่ จะทําเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๙๓๘ เมตร แอสฟัลท์ติกหนา ๗ เซนติเมตร 

๑๒)  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสุเหร่าปากคลอง
ลํารี งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ อยู่ทางด้านหน้าติดกับคลอง 

๑๓)  โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ในปี ๒๕๖๖  เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก 

๑๔)  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนรถไฟ-โค้งบ้านแชเวียง หมู่ที่ ๕ 
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  จากเดิมกว้าง ๔.๕๐ เมตร 
ขยายกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒๗๙ เมตร โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก    
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 

๑๕)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุเหร่าลากค้อน-คลอง   
ลากค้อน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ มีถนนอยู่แล้ว 
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเพ่ิมยกระดับขึ้นมาอีก ถ้าสามารถขยายทางได้จะดี 

 ในส่วนโครงการที่ ๑๕ นี้ จะทําทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าสุเหร่าลาก
ค้อน เพราะวันก่อนได้คุยกับท่านสมาชิกว่า ในส่วนโครงนี้มันเล็กและมีปริมาณรถยนต์ที่
ใช้เป็นรถใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ให้ไปดูว่าในส่วนที่เป็นความกว้างจากเดิม ๔.๕๐ เมตร เป็น 
๕ เมตร ได้หรือไม่อย่างไร  ถ้าประชุมสภาแล้วเป็น ๔.๕๐ เมตร ก็จะขยายไม่ได้  และ
อีกเรื่องท่านสมาชิกหมู่ท่ี ๖ เมื่อวานผ่านเข้ามาผมดูแล้วปูายสุเหร่าตีลังกาจะหลุดแล้ว 
ท่านดูด้วยมันเทตะแคงไปแทบหนึ่งแล้วไม่รู้จะเกี่ยวเนื่องกับการวางท่อหรือไม่ ต้องดูถ้า
ล้มทับรถใครไปจะเดือดร้อน ให้กรรมการทางมัสยิดไปช่วยดูหน่วยเพราะเป็นอํานาจ
หน้าที่ของมัสยิด 
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๑๖)  โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเจ็ก ฝั่งตะวันตกจากบริเวณบ่อกุ้ง-สะพาน
คลองลํารี หมู่ ๗ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  ซ่ึงเดิมเปน็
ถนนคอนกรีต ปัจจุบันมีการทรุดตัวไปเยอะ คลองเจ๊กท้ัง ๒ ฝั่งถนนจะทรุดตัว
ตลอด จะปรับปรุงโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

๑๗)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหมู่บ้านแสงบัวทอง-
บริเวณโค้ง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๑,๕๔๗,๗๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ เป็นแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

๑๘)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโดม-คลองลํารี หมู่ที่ ๘  
งบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพราะบางช่วงยังเป็นลาดยางอยู่ ถนนนี้ก็ทําหลายครั้งหลายรอบต่างกรรม  
ต่างวาระกัน 

๑๙)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตรัตนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๙  
งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  ซอยที่ ๑ เราได้ทํามาแล้วจาก
ถนน ๓๔๐ - คลองลํารี พร้อมวางท่อระบายน้ํา  ซอยที่ ๒ จะอยู่ทางด้านใน
จะทําเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ํา 

๒๐)  โครงการติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED ริมคลองลาก
ค้อน จากสะพานมัสยิดอุ้ลยา-ถนน ๓๔๕ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๒๑)  โครงการติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED หมู่บ้าน       
พิชามญชุ์ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

๒๒)  โครงการติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์แบบ LED ซอยวัด    
บางบัวทอง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

      รวม ๒๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๘๘,๙๓๑,๗๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน       
(ของกองช่าง) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๙๖-๙๗ 

๑) โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ํา บ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓  งบประมาณ 
๔๙๙,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๒) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําในหมู่บ้านลภาวัล ๑๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓                 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖    

๓) โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อน้ําทิ้ง บริเวณคลองลํารี จํานวน ๖ จุด      
งบประมาณ ๔๐๘,๕๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๔) โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟูาสาธารณะทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่  งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี๒๕๖๖   

๕) โครงการขยายเขตวางท่อประปาของการประปานครหลวง งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      รวม ๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๕,๗๐๗,๕๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 
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      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน (ของกองสาธารณสุขฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๙๘-๙๙ 

๑) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องนีเ้รื่องสําคัญถ้าไม่รู้จักคัดแยกขยะ
ปริมาณขยะจะยิ่งเพ่ิมข้ึน  สามารถคัดแยกแล้วไปทําประโยชน์ได้ขายได้ ไป   
รีไซเคิลได้ ต้องรณรงค์ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้ 

๒) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  งบประมาณปีละ 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

      รวม ๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร (ของสํานักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริมการเกษตร) 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๐๐-๑๐๕ 

๑) โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐   
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราได้มีการดําเนินการโดยต่อเนื่องมาโดย
ประสานกับสํานักงานพลังงานจังหวัด ส่วนหนึ่งเราได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสํานักงานจังหวัดมาดําเนินการในเรื่องของการใช้พลังงาน
ทดแทน 

๒) โครงการชาวละหารร่วมใจลดมลพิษพิชิตโรค ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ในการกําจัดขยะมูลฝอย ในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (ของกอง
สาธารณสุข) 

๓) โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นลักษณะของการสร้างจิตสํานึก
เช่นเดียวกัน 

๔) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอยการปกปูองและรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  งบประมาณ 
ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะมีการรับสมัคร อถล. จากเดิมที่มีอยู่แล้วกับการรับ
สมัครเข้ามาใหม่ เพ่ือให้มีจิตสํานึกและมีตัวแทนของหมู่บ้านชุมชน 

๕) โครงการ อถล. ตําบลละหารร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๖) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

๗) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ จัดทํา
สวนหย่อม ทําเท่าที่ทําได้เพราะตอนนี้แทบจะไม่เหลือพ้ืนที่แล้ว พื้นที่ท่ีเป็น
สาธารณะที่จะทําสวนหย่อมก็จะยากแล้ว 
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๘) โครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ํา       
ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หญ้าแฝกเป็นพระราช 
ดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพราะจะช่วยในการปูองกันการพังทลายของดิน 

๙) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ 
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๐)  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท  เป็นภารกิจถ่ายโอนซึ่งเรารับถ่ายโอนมานานพอสมควรแล้ว 

      รวม ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แผนงานสาธารณสุข (ของกองสาธารณสุขฯ) รายละเอียดในหน้าที่ ๑๐๖ 
      ๑) โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ในปี 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะต้องสร้าง
จิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการในการขายอาหารว่าจะต้องสะอาด ปลอดภัย 

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ของกองสวัสดิการสังคม) รายละเอียดในหน้าที่ 
๑๐๗ 

๑) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  งบประมาณปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะหาวิธีการอาชีพต่างๆ ตามสภาพความต้องการของ
ประชาชนและตามความเหมาะสม 

๒) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะส่งเสริมในเรื่องของกลุ่มชุมชนต่างๆ     
ที่มีการผลิตภัณฑ์ออกมา โอท๊อป หรือว่าเขาขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องของการคัดเกรดหรือการตลาด 

๓) โครงการฝึกอาชีพและพัฒนากลุ่มสตรี ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  เรามีกลุ่มสตรีอยู่เยอะที่อยู่กับบ้านที่ยังไม่มีอาชีพเป็นหลัก
แหล่ง 

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและการสร้างเครือข่าย ในปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๕) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยและคนในครอบครัว ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  นี้ก็สําคัญเพราะผู้สูงวัยในพ้ืนที่ของละหาร     
มีมาก ๒,๕๐๐ กว่าคน นับวันจะเพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้สูงวัยให้มีอาชีพ เป็นการหารายได้เสริมและเป็นการคลายเครียดที่ต้องอยู่
กับบ้านอย่างเดียว 

      รวม ๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   
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โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  แผนงาน
การเกษตร (ของกองส่งเสริมการเกษตร) รายละเอียดในหน้าที่ ๑๐๘-๑๑๑ 

๑) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท  กําหนด
กลุ่มเปูาหมายไว้ ๖๐ ครอบครัว เพราะท่ีผ่านมารัฐบาลเคยมีการรณรงค์จะให้
รวมกันเพื่อทําเกษตรแปลงใหญ่ แต่ปรากฏว่าไม่มีการรวมกันได้เพราะว่า
หลายคนที่เป็นเกษตรกรเช่าที่นาของคนอ่ืนทําไม่ใช่ที่ของตัวเอง 

๒) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐  งบประมาณปีละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการส่งเสริมการปลูกสวนผักคนเมือง  ในปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นการส่งเสริมการปลูกผัก เพราะบาง
คนอยู่ทาวเฮ้าส์ก็อาจจะปลูกผักได้ ปลูกในเข่ง ในกระถาง 

๔) โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในปี ๒๕๖๘ และปี 
๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีการ
ผลิตขึ้นมา มีการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า เช่น กล้วย  ซ่ึงที่ผ่านมาเราก็ได้รับการ
สนับสนุนอย่างในส่วนของปลาได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสง อาทิตย์
จากสํานักงานพลังงานจังหวัด 

๕) โครงการปูองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช  ในปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท  เรายังมีพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ทําอยู่ และ
แมลงศัตรูพืชทําอย่างไรที่ไม่ใช้สารเคมี แต่ว่าใช้สารเคมีโดยตามธรรมชาติ
อย่างไร เช่น ใช้ใบขี้เหล็ก น้ําขี้เหล็กเอามาฉีด เป็นต้น 

๖) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อย เพ่ือแก้ไขผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้ง  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปี๒๕๖๖ และงบประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๙ เป็นการส่งเสริมว่าทําอย่างไรปลูกพืชที่ใช้น้ํา
น้อย  อีกอย่างน้ําตามธรรมชาติของคลองทั่วไปจะมีการเน่าเสีย คุณภาพน้ํา 
ไม่ดี แต่ใช้รดต้นไม้ได้ 

๗) โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน แหล่งผลิตเมล็ดข้างพันธุ์ดี  ในป ี
๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน
เพ่ือพัฒนาพันธุ์ข้าว 

๘) โครงการฝึกอบรมการผลิตแปลงหญ้าอาหารสัตว์  ในปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๙  
งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  เรามีคนเลี้ยงสัตว์อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นแพะ 
วัว  ถ้าให้เขาปลูกหญ้าและตัดไปให้วัวให้แพะกิน  

๙) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน ในปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๙  งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในการ
ที่จะหาพันธุ์ไก่มาให้และผลิตอาหารไก่ 

๑๐)  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกร        
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คือกลุ่ม
เกษตรตามกฎหมายระบุว่าการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จะต้องทําในรูปกลุ่ม
หรือสหกรณ์ จะไปส่งเสริมให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้ 
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๑๑)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นการให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ 

๑๒)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์น้ํา ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะให้ความรู้โดยกําหนดกลุ่มเปูาหมาย   
๕๐ ครอบครัว 

       รวม ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖        

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (ของสํานักปลัดฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๑๒-๑๑๔) 

๑) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.ละหาร                
ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เราเคยมีการอบรม
โดยทางอําเภอจัดอบรมมาแล้วครั้งหนึ่ง ๕๐ คน  ณ วันนี้ไม่ทราบว่าเหลืออยู่ 
กี่คน คิดว่าจะต้องฝึกอบรมใหม่อาจจะเอาคนเดิมมาฝึกทบทวนและคนใหม ่
เพ่ือที่จะช่วยเหลือเวลาทีเ่กิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ เกิดไฟไหม้ เกิดน้ําท่วม 
เกิดพายุพัดบ้านพัง  

๒) โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดโดย
ต่อเนื่องมาทุกปีให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในพ้ืนที่ 

๓) โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ําและวาตภัย 
ในปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นการอบรมเด็ก
และเยาวชนให้รู้จักปูองกันตัวเอาตัวรอดในทางน้ําได้ เพราะเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆ 
คนรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยว่ายน้ําไม่เป็น 

๔) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท หลักสูตรจะมี ๓ วัน 
ถ้าฝึกอบรมทบทวน ถ้าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมใหม่จะ ๕ วัน 

๕) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ    
ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นการให้ความรู้กับ อปพร.ในเรื่องของการปฏิบัติ
ในเรื่องของการกู้ภัยต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖) โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ   
ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ
ในช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 

๗) โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้านสาธารณภัย ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัย เช่น ลมพัดหลังคาบ้านพัก ไฟไหม้ เป็นต้น 

๘) โครงการซักซ้อมแผนอพยพหนี้ไฟแก่พนักงาน เด็ก เยาวชน และประชาชน    
ในปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๘ ป ี๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

      รวม ๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   
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      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงาน
การศึกษา (ของกองการศึกษาฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๑๕-๑๑๙) 

๑) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ   
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) โครงการให้ความรู้การปูองกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย ทั้ง ๗ ศูนย์  ในปี 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๗
ศูนย์  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
สพฐ.  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ เราได้รับเงินมาเท่าไรก็ต้องโอนให้โรงเรียน 
โอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป 

๕) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ในปี 
๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นภารกิจถ่ายโอน
ได้รับมาเท่าไรต้องโอนเงินไปให้กับศูนย์กับโรงเรียน 

๖) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของอาหารกลางวัน ในเรื่องของวัสดุการเรียนการสอน แบบหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนจะให้มา ๓๐๐ บาท 

๗) โครงการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและปูองกันยาเสพติดสําหรับ
เยาวชน (D.A.R.E)  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๘) โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ 
๓๕๐,๐๐๐ บาท  ต้องจัดตรงวันจัดก่อนไม่ได้จัดหลังไม่ได้ วันเด็กแห่งชาติตรง
กับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม 

๙) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานเข้าสู่สถานศึกษา  ในป ี
๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  เป็นการประชุมทําความ
เข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องของความ
ร่วมมือที่พวกเราต้องให้ความร่วมมือกับทางศูนย์ 

๑๐)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก  
ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ บาท  ในเรื่องการตรวจ
สุขภาพของศูนย์เด็กท้ัง ๗ ศูนย์  จะร่วมกันทางกองสาธารณสุขฯ จะมี รพสต.
มาร่วม บางทีจะมีโรงพยาบาลบางบัวทอง  อย่างล่าสุดโรงพยาบาลบางบัวทอง
แจ้งมาว่าจะออกมาเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๑)  โครงการปรับปรุงห้องเรียนตามหลัก ๕ ส.  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐    
งบประมาณปีละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๒)  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท  เด็กเล็กต้องดูแลฟันผุตั้งแต่ยังเด็กเล็กๆอยู่ 
ไม่นั้นบางคน ๕ ขวบฟันผุหมดทั้งปาก 

๑๓)  โครงการรณรงค์รีไซเคิลขยะในสถานศึกษาและชุมชุน ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท  เป็นการรณรงค์ในสถานศึกษา 
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๑๔)  โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๕,๐๐๐ บาท  ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะต้องมี
กิจกรรมในเรื่องของกรณีที่มีวันสําคัญ เช่น ๑๒ สิงหา หรือ ๒๘ กรกฎาคม 

๑๕)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สร้างปัญญา เสริมความรู้ของเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๖)  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในนักเรียน  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ
ปีละ ๕,๐๐๐ บาท  ในการที่จะมาประยุกต์ปรับปรุงอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑๗)  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารพร้อมบริเวณโดยรอบของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต้องมี
การปรับปรุงซ่อมหรือต่อเติมในบางส่วนเพื่อความเหมาะสมเพ่ือความปลอด 
ภัยด้วย 

๑๘)  โครงการปรับภูมิทัศน์ สร้างแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๙)  โครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๕,๐๐๐ บาท 

      รวม ๑๙ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข (ของกองสาธารณสุขฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๒๐-๑๒๙) 

๑) โครงการเฝูาระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ
ปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ณ วันนี้ยังมีอยู่ยังผ่อนไม่ได้ ณ วันนี้เราจะพบว่าผู้ปุวย
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน เพราะว่ามีการให้เปิดสถานบันเทิง สถานบริการ มีงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน แต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็นโรคประจําถ่ิน
แล้ว 

๒) โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เรามีเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชน
นอกสถานศึกษามีอยู่จํานวนมากพอสมควรแล้วหลายคนก็ว่างงาน 

๓) โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นโรคประจําถ่ินของในพื้นที่ละหาร   
บางบัวทอง ลําโพ  สิ่งสําคัญคือการรณรงค์ ทําความสะอาด สร้างจิตสํานึก   
ในเรื่องของการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

๔) โครงการรณรงคป์ูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  โรคไม่ติดต่อ เช่น ความดัน เบาหวาน โรค
ฉี่หนู โรคมือเท้าปาก ซึ่งตอนนี้กําลังระบาดอยู่ 

๕) โครงการสมาชิกใหม่ในชุมชนพัฒนาการสมวัย ปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ
ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะให้ความรู้กับหญิงที่ตั้งครรภ์ หญิงที่คลอดแล้วหลัง
คลอด ต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตัวเอง สุขภาพของลูก 

๖)  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ    
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในการให้ความรู้ ในการเคลือบฟลูออไลด์ หรือในการ
ตรวจสุขภาพของฟันให้กับเด็ก 
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๗) โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นการสนับสนุนให้แม่ที่ตั้งครรภ์ได้รับ
อาหารเสริม ที่ผ่านมาเราให้เป็นอาหารเสริม (นม) กําหนดไว้ขั้นต่ํา ๕๐ คน 

๘) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ต้องฝากด้วยขอให้เยาวชนทั้งในสถานศึกษา
และเยาวชนที่อยู่นอกสถานศึกษาด้วย 

๙) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ    
ปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เดิมเรามี อสม. แต่ว่า อสม.ต้องผ่านการอบรมโดยศูนย์
สาธารณสุข ต้องอบรม ๕ วัน ณ วันนี้จะเอาคนไปอบรม ๕ วัน คงยากเพราะ
จะหาคนอาสาสมัครเข้าก็มีงานมีภาระ จึงเปลี่ยนเป็นจัดหากลุ่มคนมาเพ่ือมา
ให้ความรู้เขาเพ่ือให้เขาเป็นแกนนําในการดูแลรักษาสุขภาพ ตอนนี้อย่างเรามี
ศูนย์ หมู่ ๙ หลังหมู่บ้านนครทอง ซึ่งปิดมานานแล้ว 

๑๐)  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเรื้อรัง  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ในการที่
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในการที่จะให้มีชีวิตอยู่ 

๑๑)  โครงการสํารวจข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการสํารวจข้อมูลสุขภาพของประชาชน 
เพ่ือให้ทราบ โดยจะร่วมกันสํารวจและจัดทําข้อมูลไว้ว่ามีกลุ่มเสี่ยง มีกลุ่ม
โรคติดต่อและไม่ติดต่ออะไรบ้าง 

๑๒)  โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นการจัดตั้งในกลุ่มและมีการให้ส่งเสริมการออกกําลังกาย 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นประชาชน ที่ผ่านมาเรา
เคยให้เป็นงบแต่เป็นงบจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพ สปสช. คือ สปสช.จ่าย 
๕๐% อบต.จ่าย ๕๐% ให้กลุ่มต่างๆ ทําโครงการมาของบไป เป็นการออก
กําลังกายเป็นแอโรบิคบ้าง รํากระบองบ้าง โยคะบ้าง 

๑๓)  โครงการศาสนสถานปลอดบุหรี่ ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๔)  โครงพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท  เป็นโครงการที่อบต.จะได้รับเงินสนับสนุนมา ตามพระราช 
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยสนับสนุนให้มาหมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
เขาให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานเป็นคนทําโครงการ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. หมู่นั้นทําโครงการเข้ามาในวงเงินหมู่ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าหลายหมู่ไม่ทํา กลายเป็นภาระของ 
อบต. เงินตัวนี้เหลือค้างท่ออยู่ น่าเสียดายคือมีเงินมาให้แล้วไม่ได้ทํา 

๑๕)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมหลวงศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี  ในปี ๒๕๖๖-
๒๖๗๐  งบประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท  ในการที่จะรณรงค์ ทรงกําหนด 
เปูาหมายว่าปี ๒๕๖๗ ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยไม่มีใครเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ง อบต.ก็ดําเนินการต่อเนื่องโดยจะมีงบมาให้ในการสํารวจ 
จะสอดคล้องกับโครงการที่ ๑๖ 
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๑๖)  โครงการควบคุมจํานวนประชากรแมวและสุนัขเพ่ือปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า     
ปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  งบประมาณปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการทําหมันแมว  
กับสุนัข 

      รวม ๑๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ (ของกองสวัสดิการสังคม) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓๐-๑๓๒) 

๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท  โดยกําหนดเปูาหมายประมาณ ๑๐๐ คน 

๒) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัว
คนพิการ  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปูาหมาย
ไว้ ๘๐ คน 

๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพความเข้มแข็ง
ชมรมผู้สูงอายุ  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  เรามี
อยู่ชมรมผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการกระชับความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาเขาให้ความ
ร่วมมือกับอบต. ดีในทุกด้าน 

๔) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ (สาน
สายใย)  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพติด  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  โดย
กําหนดยอดเยาวชนไว้ประมาณ ๑๐๐ คน 

๗) โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร     
ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๘) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  งบประมาณปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ให้กับเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆ 

๙) โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ  
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. 

๑๐)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว 
ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

      รวม ๑๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ของกองสวัสดิการสังคม) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓๓) 

๑) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐  
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นสิ่งสําคัญเพราะครอบครัวเป็นจุดเล็กๆ
ของสังคม ถ้าครอบครัวอบอุ่นสังคมก็จะมีความม่ันคง เด็กจะไม่ไปติดยา ไม่ไป
ติดโซเชียล 

๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ    
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ในพ้ืนที่เรามีกลุ่มสตรีอยู่เยอะ 

      รวม ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  
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      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ (ของกองการศึกษาฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓๔-๑๓๕ 

๑) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เราเคยจัดมาและว่างเว้นมา ๒,๓ ปี    
ตั้งแต่โควิดระบาด ปัญหาหนึ่งของเราคือว่าในส่วนของการจัด การกํากับดูแล
ในส่วนของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกีฬาที่มีการปะทะกัน อย่างเช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล ซึ่งที่ผ่านมาเราจะมีสถานประกอบการ บริษัท โรงงานต่างๆ 
เข้ามาร่วมด้วยเยอะ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เซปักตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล  

๒) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  มีการว่างเว้นมา ๒,๓ ปีแล้วตั้งแต่มีโควิด 

๓) โครงการท้องถิ่น “รักการอ่าน” สนับสนุนที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน             
ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นภารกิจถ่ายโอน
ที่ อบต.ได้รับการถ่ายโอนมาจาก กศน. แต่เดิมเคยมีที่อ่านหนังสืออยู่ที่สุเหร่า
ปากคลองลํารี ที่สุเหร่าเขียว และตอนหลังก็จางเลือนไปเพราะว่าสถานที่พ้ืนที่
ที่จะให้คนเข้าไปได้ เราจะทําอย่างไรในการที่จัดตั้งในของที่อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน ในการจัดตั้งขึ้นมาและควบคุมดูแลอย่างไร 

๔) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานกีฬา/สนามกีฬา ในปี ๒๕๖๖-
๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  มีสนามกีฬา ลานกีฬา ทั้งที่อยู่
ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่หลายแห่ง 

๕) โครงการจัดทําอุปกรณ์กีฬา/ครุภัณฑ์กีฬา/เครื่องเล่นและออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ต้องดูด้วยเพราะไปเห็นบางหมู่บ้าน ณ วันนี้เครื่องเล่นตั้งอยู่ในปุาหญ้าขึ้นรก
ไม่มีคนดูแล หรือบางทตีั้งอยู่ไกลหลังหมู่บ้านไม่มีใครไปใช้  ตรงนี้ต้องดูความ
เหมาะสมด้วยเพราะบางที่เห็นที่อ่ืนเขามีก็อยากมีบ้างแต่พอเอาเข้าจริงไม่มีคน
มาเล่น 

จากตรงนี้คราวที่แล้วที่ผมได้เรียนเสนอไปและได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสนามกีฬาใน
ชุมชนและในหมู่บ้านจัดสรร ที่ทาง อบต. เราได้ไปดําเนินการก่อสร้างไว้ให้เขา ซึ่งมีการ
ชํารุดเสียหายในลักษณะอย่างนี้ ไม่ทราบว่าทาง อบต. เราจะเข้าไปดําเนินการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้หรือไม่ 

ไปดูซ่อมแซมตามลําดับไป เพราะท่ีผ่านมาถูก สตง.ตําหนิท้วงติงว่าไปสร้างในหมู่บ้าน
จัดสรร  สตง. เข้าไปตรวจปรากฏว่าเขาจะเข้าต้องแลกบัตรจะออกต้องแลกบัตร เขา
บอกแบบนี้ไม่ใช่สาธารณะนี่ใครจะเข้าจะออกต้องแลกบัตร เขาท้วงติงตรงนี้ 

ในลักษณะนี้มี ๒ กรณี คือกรณสีนามกีฬาเขาให้เป็นที่สาธารณะชุมชน แต่เขตของ
หมู่บ้านไม่ใช่ที่สาธารณะในลักษณะนั้น คือประชากรในหมู่บ้านทั้งหมดสามารถจะมา
เล่นสนามกีฬาสาธารณะได้ แต่คนภายนอกหมู่บ้านซึ่งเข้าหมู่บ้านเขาไม่ได้ เขาไปเล่น
ไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่งบประมาณตรงนี้เราสามารถเข้าไปเพราะว่าเป็นสถานที่
สาธารณะที่ อบต.เราต้องดูแล  ผมจึงถามว่างบประมาณที่ อบต.เคยไปสร้างสนาม  
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สร้างให้อุปกรณ์ตรงนี้ให้กับประชากรทุกหมู่บ้านไว้นั้น แม้กระทั่งอุปกรณ์เครื่องกีฬา
ฟุตบอลของอะไรต่างๆ ซึ่งมาในปีหลังๆ มานี้ก็ไม่มีก็มีคนสอบถามมาเยอะ ผมบอกว่า 
มาเข้าประชุมจะถามให้ 

อยู่ในแผนลําดับที่ ๔ อยู่ในหน้าที่ ๑๓๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา 
สนามกีฬา เพราะว่าทางหมู่บ้านที่มีนิติบุคคล และนิติบุคคลเขารับโอนมาแล้ว เขา
สามารถท่ีจะทํายกให้ทาง อบต. ดูแลได้ ตอนนี้ยังมีอยู่ไม่ก่ีหมู่บ้านแล้วที่ต้องแลกบัตร
เข้าออก ก็จะเป็นปัญหา คือมุมมองทางเรากับทาง สตง. คิดต่างกัน เรามองถึงประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับว่าประชาชนเขาได้มีสถานที่กลางในการมาเล่นกีฬาในการออกกําลัง
กาย แต่ว่ามุมมองของ สตง. ไม่ได้คิดอย่างนั้นมองว่าเป็นการสร้างให้กับแค่หมู่บ้านนี้  
แค่กลุ่มชุมชนนี้เท่านั้น เป็นการคิดในมุมมองที่ต่างกัน 

๖) โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระดับชุมชน/
หมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  อาจเป็นการ
ให้แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน มาแข่งขันกีฬากัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ความ
เหมาะสม หากเกิดโควิดระบาดขึ้นมาอีกก็คงต้องยุติ 

      รวม ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (ของสํานักปลัดฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓๖-๑๓๗) 

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นการประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ของหมู่บ้านชุมชน และสมาชิกเครือข่ายทั้งหลาย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือจัด
อบรมสัมมนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา 

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ให้แก่คณะกรรมการในองค์กร จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน่คณะกรรมการประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
บุคลากรท้องถิ่น  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

      รวม ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป (ของสํานักปลัดฯ) รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 
๑๓๘) 

๑) โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ  ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณ
ปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  เช่น กจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา การประดับ
ตกแต่งซุ้ม   โต๊ะหมู่บูชา 

      โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ของกองการศึกษาฯ) 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๓๙-๑๔๐) 

๑) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
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๓) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน)      
ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) โครงการอุดหนุนกิจกรรมเผยแพร่ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา
อิสลาม ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ งบประมาณปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

๕) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในปี ๒๕๖๖-๒๖๗๐ 
งบประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

      รวม ๕ โครงการ รวมงบประมาณ ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

      ต่อไปบัญชีรายการครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการสาธารณะทีต่้องเข้ามาอยู่ใน
แผนด้วย (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๑๔๑-๑๔๖) 

๑) ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย บริเวณหมู่ท่ี ๕ งบประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๒) ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง จํานวน ๓ จุด บริเวณใต้สะพานคลองเจ๊ก 
อนามัยสุเหราแดง ถนนหลังอนามัยปลายหมู่ ๗  งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  ในปี ๒๕๖๖   

๓) จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาดบรรจุน้ําขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร  
งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖  

๔) จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ มีระบบเครนไฮดรอลิค มีอุปกรณ์ เป็น
รถยนต์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล  งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท       
ในปี ๒๕๖๖   

๕) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๖,๑๐๐ บาท แบบ
มอเตอร์ไฟฟูา สูบน้ําได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที  ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗  
งบประมาณปีละ ๗๒,๒๐๐ บาท 

๖) จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง ขนาดท่อไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ใช้มอเตอร์ไฟฟูา
จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๖๓,๔๐๐ บาท  ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗  
งบประมาณปีละ ๑๒๖,๘๐๐ บาท   

๗) ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ LED ขนาด ๑๐๐ W  จํานวน ๘๙ ต้น 
บริเวณหมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๔,๐๐๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๘) ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ LED ขนาด ๑๐๐ W  จํานวน ๑๕ ต้น 
ซอยสะมะอุน หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๖๗๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๙) ติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาด ๕๐ W เสาสูง 
๖ เมตร จํานวน ๒๕ ชุด บริเวณริมคลองลากค้อน จากสะพานมัสยิดอุ้ลยา-
ถนน ๓๔๕ หมู่ที่ ๔  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๑๐)  ติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาด ๕๐ W เสาสูง 
๖ เมตร จํานวน ๒๓ ชุด บริเวณหมู่บ้านพิชามญชุ์ หมู่ที่ ๕  งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี  ๒๕๖๖   

๑๑)  ติดตั้งเสาและโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ LED ขนาด ๕๐ W เสาสูง 
๖ เมตร จํานวน ๒๗ ชุด บริเวณซอยวัดบางบัวทอง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๑๒)  จัดซื้อเรือเก็บผักตบชวาและวัชพืชขนาดเล็ก จํานวน ๓ ลํา ในปี ๒๕๖๖       
ปี ๒๕๖๘  ปี ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓)  จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๗,๙๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ และ   
ปี ๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๑๕,๘๐๐ บาท 

๑๔)  จัดซื้อรถกระบะบรรทุกชานต่ํา ชนิด ๑๐ ล้อ แบบ ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 
งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ในปี ๒๕๖๘    

๑๕)  จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ประสิทธิภาพการยกไม่น้อยกว่า 
๑๑ ตัน กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ในปี ๒๕๗๐    

๑๖)  จัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง เครื่องยนต์ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า   
๖๕ แรงม้า งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๗๐   

๑๗)  จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทางแบบแทรกเตอร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๘)  จัดซื้อรถตีเส้นจราจร อัตโนมัติ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๖๖   

๑๙)  จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุ ๑๐ 
ลบ.ม. จํานวน ๒ คัน คันละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
งบประมาณปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท    

๒๐)  จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุ 
๑๐ ลบ.ม. จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖   

๒๑)  จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ แรงม้า ห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้อง จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ 
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๘   

๒๒)  จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า ๑๗๕ แรงม้า ห้องสุขาไม่น้อยกว่า ๖ ห้อง มีช่องสําหรับปัสสาวะสําหรับ
ผู้ชายไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท   
ในปี ๒๕๗๐   

๒๓)  จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ    
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๗๐   

๒๔)  จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ํา ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๗๐   

๒๕)  จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๖ 
๒๖)  จัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด จํานวน ๒ เครื่อง  ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

งบประมาณปีละ ๔,๐๐๐ บาท 
๒๗)  จัดหาชุดสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเดียว (DLTV) สําหรับ 

ศพด. ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณปีละ ๓๐,๗๐๐ บาท   
๒๘)  จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๖-๒๕๗๐)วงเงินปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๙)  จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สําหรับ ศพด.  งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท

ในปี ๒๕๖๖   
๓๐)  จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว สําหรับ ศพด.  งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท  

ในปี ๒๕๖๖ และในปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
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นายอนุวัตร  ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

แผนนี้มาจากที่ประชุมประชาคม แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทําไมหมู่ที่ ๗ 
มีโครงการเดียวแล้วโครงการอ่ืน เพราะว่าประชาคมที่ผ่านมามีหลายโครงการ    

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ในข้อบัญญัติ ในการโอนเงินมีของหมู่ ๗ ไปด้วยบ้างแล้วที่เป็นการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงฯ แล้วโอนเงิน เช่น ติดตั้งไฟฟูา LED ซึ่งเปน็โครงการจากประชาคม  ให้ทาง
ฝุายแผนฯ ไปดูของหมู่ ๗ มีอะไรบ้าง เพราะว่าจะมีบางโครงการที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แล้วโอนเงินงบประมาณไปทําไปบ้างแล้ว 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

นําเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ประกาศใช้และนํามา
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ตามท่ีผู้บริหารเสนอขอให้
ยกมือ (เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑             
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  

๑) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ าดับเพลิง บริเวณชุมชน
วากัฟ สุเหร่าปากคลองล ารี (สํานักปลัด) 

๒) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๔ รายการ 
(สํานักปลัด) 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑)  จัดซื้อเครื่องปั้มน้ําแรงดันสูงอัตโนมัติ ๑๕๐ วัตต์ สําหรับ ศพด. ในปี ๒๕๖๖ 
และปี ๒๕๖๗  งบประมาณปีละ ๘,๐๐๐ บาท 

๓๒)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๔๑,๕๐๐ บาท สําหรับ 
ศพด.  ในปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๙  งบประมาณปีละ ๔๑,๕๐๐ บาท  

๓๓)  จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลส สําหรับ ๖ ที่นั่ง พร้อมเก้าอ้ี ชุดละ ๘,๕๐๐ 
บาท จํานวน ๑๐ ชุด งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๗   

      ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 
      ในการติดตามและประเมินผลนั้น เนื่องจากว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บัญญัติว่าให้นายกฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขึ้นหนึ่งชุด เพ่ือติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการดําเนินการไปได้เพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์
เปูาหมายหรือไม่ จะมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลออกไปติดตามประเมินผลอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง และเมื่อได้ผลอย่างไรแล้วให้ประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
      ขออนุญาตนําเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ 
ให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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๓) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ 
(สํานักปลัด) 

๔) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าและเสาพลังงาน
แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ จ านวน ๒๕๗ ชุด (กองช่าง) 

๕) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จ านวน ๒ เครื่อง (กอง
ช่าง) 

๖) โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม (กองช่าง) 
๗) โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ 

(กองการศึกษา) 
 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

มอบให้ปลัด อบต.ละหาร นําเสนอรายละเอียด 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในรายการบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ของสํานักปลัด  ขอโอนเงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้แก่คณะ 
กรรมการในองค์กรจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณตั้งไว้ ๙๐๐,๐๐๐  บาท       
มีวงเงินเหลืออยู่ก่อนโอน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอน ๕๑๘,๑๐๐ บาท โดยโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 

๑) ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ําดับเพลิง ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความยาว
รวม ๖๐๐ เมตร บริเวณชุมชนวากัฟ สุเหร่าปากคลองลํารี หมู่ที่ ๒  
งบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท  

๒) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๑ ตัว ราคา 
๑๑,๐๐๐ บาท 

๓) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน จํานวน ๑ ตัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท 
๔) ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน ๑ ชุด ราคา ๘,๐๐๐ บาท 
๕) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๓ 

เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑๐๐,๕๐๐ บาท 
๖) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง 

ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 
๗) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๗,๕๐๐ บาท 
๘) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  

จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓,๘๐๐ บาท 
๙) ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด ราคา ๑๒,๐๐๐ บาท 
๑๐)  ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส ราคา ๗๐๐ บาทต่อปี จํานวน ๑ ชุด 

      ของกองช่าง  ขอโอนเงินจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองลากค้อนใหญ่ 
หมู่ที่ ๗  เนื่องจากว่าโครงการนี้ไปซ้ําซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนของ อบจ.นนทบุรี  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่าย 

๑) ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อโคมไฟฟูาและเสาพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั้งในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ จํานวน ๒๕๗ ชุด ราคาชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท  
รวมงบประมาณ ๘,๙๙๕,๐๐๐ บาท 
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๒) ต้ังจ่ายเพ่ิม ในรายการค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมถนน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
      ขอโอนจากโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าสุเหร่าแสง
ประทีป หมู่ที่ ๙  งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท เป็นรายการที่คาดว่าจะ
เบิกจ่ายไม่หมด ขอโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่าย 

๑) ตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๘,๐๐๐ 
บาท รวมงบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 

๒) ตั้งจ่ายเพ่ิม ในรายการค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมถนน จํานวน ๑๘๔,๐๐๐ บาท
รวมเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม มีงบประมาณ ๙๗๓,๗๕๔.๐๕ บาท  

      ของกองการศึกษา ขอโอนเงินจากโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๙,๙๓๔ บาท งบประมาณที่เหลือก่อนโอน ๔๙,๑๕๙ 
บาท ขอโอน ๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่าย 

๑) ตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต 
จํานวน ๑ ตัว ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท  

๒) ตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน จํานวน ๒ ตัว ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท 
รวมจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

      นําเสนอท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ ของสํานักปลัด กองช่าง กองการศึกษาฯ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ
ขอให้ยกมือ (อนุมัติ 8 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ของส านักปลัด  กองช่าง และกองการศึกษา 
 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง จ านวน ๑ คัน 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

มอบให้ปลัด อบต.ละหาร นําเสนอรายละเอียด 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญัตตินี้เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน ๑ คัน  ซึ่ง
งบประมาณตั้งไว้ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เดิมตั้งไว้จะซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อย 
๑๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน มีทั้งถังบรรจุน้ําและบรรจุโฟม แต่ไม่มีรายละเอียด ท่าน
นายกฯ ต้องการให้เพ่ิมรายละเอียดโดยให้มีกระเช้าด้วย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
ข้อความใหม่ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน ราคาคัน
ละ 9,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีถังบรรจุนํ้า/ถังบรรจุโฟมในตัว 
- ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงขับด้วยกําลังจาก
เครื่องยนต์ของตัวรถ ส่งผ่านกําลังโดยชุดถ่ายทอด
กําลัง พร้อมมีระบบผสมโฟม 
- มีแท่นปืนฉีดนํ้า/โฟม 
- มีอุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย  
- มีชุดม้วนสายดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง
ครบถ้วน 
- ชุดตู้รถดับเพลิงและชุดถังบรรจุนํ้า/ถังบรรจุโฟม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
- ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน 
- ราคาน้ีเป็นราคารวมอุปกรณ์ครบชุดแล้ว 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (งบประมาณสํานักงานปลัด) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้าท่ี 162 ลําดับท่ี 11/หน้าท่ี 226 
ลําดับท่ี 52 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถดับเพลิงอาคาร ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
ราคาคันละ 9,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังน้ี 
- ชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ  
- ถังบรรจุโฟม 500 ลิตร  
- มีกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร  
- มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า  
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย 
- ชุดตู้รถดับเพลิงและชุดถังบรรจุนํ้า/ถังบรรจุโฟม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
- ติดต้ังเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงออกแบบสําหรับ
ดับเพลิงโดยเฉพาะ ขับด้วยกําลังจากเครื่องยนต์
ของตัวรถ ส่งผ่านกําลังโดยชุดถ่ายทอดกําลัง 
พร้อมมีระบบผสมโฟม มีอัตราการสูบส่งน้ําได้ไม่
น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ท่ีแรงดันไม่น้อย
กว่า 10 บาร์ ท่ีระยะสูบลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
และมีระบบทําสุญญากาศ 
- มีแท่นปืนฉีดนํ้า/โฟมดับเพลิง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เน่ืองจากไม่มี
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน/งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (งบประมาณสํานักงานปลัด) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี  
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1752 ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมากําหนดคุณสมบัติและกําหนดราคา โดยมีคณะกรรมการมาจากเทศบาลตําบล  
บางปู มาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ ทีม่าช่วยในการ
กําหนดคุณสมบัตินี้  นําเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยน 
แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นค่าจัดซื้อ
รถดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุน้ําไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร บรรจุโฟม ๕๐๐ ลิตร 
พร้อมมีกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร  นําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่   
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตามท่ีผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (อนุมัติ 8 เสียง     
งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
   ๒๕๖๓  ค่าจัดซื้อรถดับเพลิงอาคาร จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนของการอนุมัติโครงการวันนี้ ในทุกเรื่องทีต่ามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ฉบับทบทวนนี้ บางโครงการอาจจะมีตกหล่นและเวลาที่ดูค่อนข้างน้อย เชื่อว่า
สมาชิกทุกท่านอาจยังไม่ได้ดูทั้งเล่มเหมือนกัน วันนี้ในเมื่อพิจารณาแล้วให้เราไปทบทวน
ในสิ่งที่ตกหล่นเพ่ือนํามาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ไปเสริมหรือเพ่ิมเติมโครงการหรือ
บางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกไป หรือฝุายแผนในเรื่องงบประมาณท่ีเราอนุมัติไปสามารถเพ่ิม
ไดอี้กหรือไม่ บางโครงการดูแล้วงบประมาณจะน้อยแต่ไปอยู่ในอีกเรื่องหนึ่ง อยากจะให้
แต่ละกองช่วยดูว่าเราจะเพ่ิมเติมอย่างไร บางทีจะขัดข้องในการทํางานและไม่สะดวก
สําหรับเจ้าหน้าที่ด้วย ทุกอย่างอยากจะให้สําเร็จในการทํางานของทางเจ้าหน้าที่พร้อม
ไปกับฝุายบริหารและสมาชิกทุกท่านด้วย  ในส่วนอื่นๆ ที่อนุมัติไปในวันนี้ ทางฝุาย
บริหารเองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องขอขอบคุณสมาชิกอบต. ทีใ่ห้ความเห็นชอบแผน 
พัฒนาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ และอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

ผมจะตามเรื่องของเก่า ของใหม่เราก็อนุมัติไปแล้ว ของเก่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ทํา หมู่ ๕ 
จะมีงานปรับปรุงผิวจราจรตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ-ทางรถไฟเก่า ตรงร้านตาผวน ไม่ทราบ
ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว  และงานเขื่อนบริเวณหน้าบ้านตาชื่น ที่ค้างคาอยู่นานแล้ว 
ที่มีการนํานักศึกษามาตรวจสอบดินแล้วก็เงียบไปจะสอบถามว่าถึงตรงไหนแล้ว และ
งานไหล่ทางที่ทําคาราคาซังอยู่ทุกวันนี้ มาวันหนึ่งมาดายหญ้าแล้วก็หายไป อีก ๒ 
อาทิตย์มาทํามาบดแล้วก็หายไปเมื่อไหร่จะเสร็จครับ  ส่วนงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องซื้อที่ดินถึงไหนแล้วครับใครตอบได้บ้าง  
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ในส่วนโครงการก่อสร้างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เซ็นเอกสารในส่วนการติดตามเรื่องการ
ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัญหาคือเรื่องโควิด 19 เป็นส่วนใหญ่ที่อ้างมาและมีผลทาง 
การก่อสร้างไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได ้เช่น หมู่ ๔ สะพานที่รื้อแล้วก็มีปัญหา บัดนี้
ชาวบ้านก็ข้ามไม่ได้  มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่อง เช่น เขื่อน สะพาน หมู่ ๔ หมู่ ๓ และ
หมู่ ๕ หมู่ ๑  ต่างๆ เหล่านี้ปัญหาการก่อสร้างจะเกิดจากโควิด 19 เป็นส่วนใหญ่ที่เป็น
เรื่องอ้าง  ฉะนั้น ในส่วนไหนเราส่งหนังสือไปแล้วต้องฝาก ผอ.กองช่างว่าส่งหนังสือไป
แล้วแต่เงินประกันสัญญายังมีอยู่เราสามารถนํามาแก้ไขปัญหาได้เลยหรือไม่ 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ถ้าเขาไม่มาพฤติกรรมว่าเป็นการทิ้งงานเราก็ริบเงินประกันสัญญาได้ แต่ว่าตอนนี้ล่าสุด
ของคณะกรรมการในส่วนของกรมบัญชีกลางกําหนดมาแล้วว่า ภายใน ๓๑ กรกฎาคมนี้
เท่านั้นที่จะให้ผ่อนผันที่ไม่ต้องปรับ แต่หลังจากนั้นไปแล้วจะต้องปรับตามสัญญาถ้ายัง
ทํางานไม่แล้วเสร็จ 

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลอกคลองเกาะดอน ที่ได้เขียนคําร้องไปเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ คําร้องเลขที่ ๑๒๙๖ ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้ว ลอกคลองเกาะดอน
ระหว่างปากอู่.-บัวกระด้ง    
      เรื่องท่ี ๒ เขื่อนชายคลอง ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแล้วที่ล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาและ
ความคุ้มครองของรัฐบาล ผมเข้าใจจะได้ไปตอบชาวบ้านได้ถูก เพราะว่าชาวบ้านเขา
ถามมาเป็นส่วนใหญ่   
      เรื่องท่ี ๓ ไหล่ทาง ๑๐ เมตร ที่เราจะลาดยางแอสฟัลท์นั้น ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน
และเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ช่วงระหว่างที่เราจะรอปี ๒๕๖๖ เราขอเป็นการซ่อมแซม
ชั่วคราวได้หรือไม ่เอาหินคลุกไปลงก่อนได้หรือไม่ประมาณนี้ ตอนนี้มีความลําบากคือ 
ซอยมิตรภาพ และไหล่ทาง ๑๐ เมตร ประมาณนี้ชี้แจงให้ทราบ   
      เรื่องที่ ๔ ไฟทางเท้าชายคลอง ตอนนี้อยู่ขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วเพราะว่ามี
ชาวบ้านร้องขอกันมาว่าถึงข้ันตอนไหนแล้วผมจะได้ชี้แจงชาวบ้านได้ถูก 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

เรื่องลอกคลองเกาะดอน กําลังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และมอบให้ ผอ.กองช่างตอบ
ข้อซักถาม 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผอ.กองช่าง 

เรื่องไฟทางเท้าน่าจะได้ผู้รับเหมาแล้ว ในส่วนของขยายไหล่ทางนั้นจะต้องนําหินคลุก  
ไปลงปรับสภาพไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ในส่วนของไหล่ทาง ๑๐ เมตร    
ยังไม่หมดค้ําประกันสัญญา ผมเคยแจ้งซ่อมไปแล้วเงียบหายหมด อย่างของหมู่ ๕ ก็
เหมือนกันตรงที่กิจร่วมคา้มาทํานั้นเขาก็ยังทําไมเ่สร็จ พอเราจะไปประกาศโครงการ  
ตัวใหม่ก็ลําบากเพราะว่าเหมือนกับไปทําให้ซ้ําซ้อน ต้องเร่งทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะ
เราก็มีหนังสือแจ้งไปทางผู้รับเหมาแล้วให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จแต่ละโครงการไป
ก่อน  ส่วนเรื่องเข่ือนของหมู่ ๕ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก้ไขแบบและให้
ช่างดําเนินการส่งไปตามขั้นตอนหมดแล้ว 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

๗ เดือนที่เข้ามา ผมตามตั้งแต่วันแรกที่ประชุมสภาฯ ถึงวันนี้ก็ยังไม่เสร็จ แล้วทางผิว
จราจรตั้งแต่หมู่บ้านพิชามญชุ์ถึงโค้งบ้านแชเวียง ต้องรอให้ไหล่ทางหมดสัญญา ๒ ปี
ก่อนหรืออย่างไร พอหมดสัญญา ๒ ปี แล้วถึงจะเทยางทับถนนได้ ของเก่าก็พังอยู่ดี 
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นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผอ.กองช่าง 

อย่างไรตรงนี้ต้องเร่งรัดให้ทําให้เสร็จไปก่อน โครงการนี้อย่างไรเราก็ต้องกันเงินไว้เพ่ือ
ดําเนินการต่อเพ่ือปูทับยาง 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝน ขอเสนอว่าตอนนี้ท่อระบายน้ําของเรามีไม่เพียงพอ เราจะทํา
อย่างไร มีการซื้อท่อพร้อมเครื่องมาเพ่ิมใหม่อย่างน้อยหมู่ละ ๒ ตัวได้หรือไม่ 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ซื้อได้ครับถ้าอยู่ในแผนฯ มีงบประมาณ ซื้อได้หมด คูโบต้า หน้า ๑๐ หน้า ๑๒ เอาแบบ 
ที่เคลื่อนย้ายได้ และซื้อท่อยางมาทั้งหมดไว้ต่อลงคลองเลยทีเดียว 

 

นายสมชาย สะและหนา่ย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

ต้องประสานกับทางกองช่างและเรียนว่า จากโครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมหน้าอาคาร
มัสยิดริมคลอง จะมีอยู่นิดนึงจากช่วงที่กองช่างวัดไว้ คือประมาณ ๔๓๕ ตารางเมตร  
จะมีอีกส่วนหนึ่งคือด้านหน้าในพ้ืนที่เดียวกันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนิดนึง ประมาณ  
๗๐ ตารางเมตร กับด้านนี้อีกที่วางอุปกรณ์เครื่องกีฬาของนักเรียน ซึ่งเป็นสภาพพ้ืนดิน
อยู่ ฉะนั้นในตรงนี้ในพ้ืนที่เดียวกันอยากจะให้เทคอนกรีตเต็มพ้ืนที่เลยจะอีกประมาณ 
๒๐๐ ตารางเมตร ไม่ทราบว่าจะพอได้หรือไม่  และอีกท่ีหนึ่งคือในที่เดียวกันในเขต
มัสยิดที่เดียวกัน ตรงระหว่างโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ กว้าง ๗ เมตร และยาวเข้าไป
ประมาณ ๑๐ เมตร เป็นหินคลุกแต่อยากจะเป็นพื้นคอนกรีตที่ทางเข้าโรงเรียนนิดนึง 
จะได้ไม่ต้องทําโครงการต่อไปแล้ว  

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ถ้ามาแบบนี้คือทีแรกผมก็ไปสํารวจทําไมท่านไม่แจ้ง คือจุดที่จะเพ่ิมตรงไหนตอนที่ช่างไป
สํารวจ แต่พอจะทํามาอย่างนี้งานก็ช้าขึ้น ผมว่าตัวต่อไปคงต้องไปเพิ่มเติมในแผน 

  

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

ที่ผมท้วงตรงนี้เพราะวันที่ไปวัดพ้ืนที่ที่จะทํา ผมก็บอกกับช่างว่าขอตรงนี้ใส่ตรงนี้ไปด้วย
ตรงนี้ ๓ ที่ เขาบอกตกลง แต่พอผลออกมาไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ แต่ 
๓ ทีต่รงนี้ไม่ไดท้ําให้ผม 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ขออนุญาตขอฝากเป็นข้อคิด ถ้าเป็นบริเวณท่ีเป็นสนามเด็กเล่นถ้าเราไปทําเป็นคอนกรีต 
ถ้าพลาดล้มลงมา แขนหัก ขาหัก ปากแตก จริงจุดที่เป็นสนามเด็กเล่นควรจะเป็นสนาม
ปูหญ้าหรือปูแผ่นยาง  หลายที่พอไปทําคอนกรีตพอเด็กพลาดตกลงมาแขนขาหัก  ฝาก
ไว้คิดด้วยตรงนี้เราอาจจะมองดูว่าดีสวยงามแต่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
ของเด็กด้วย 

 

นายสมชาย สะและหน่าย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 

จุดหนึ่งคือเป็นสนามดินแล้วหญ้าขึ้นเต็ม มีงูด้วยแล้วเด็กจะไปเล่นเกิดอันตรายได้ ต้อง
ติดต่อให้ไปจับงูอยู่เรื่อยก็คงจะไม่ไหว 

 

นายอนุวัตร  ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

ขอถามเรื่องซอยตระกูลโต๊ะ ซึ่งเคยพูดไปแล้วก็ยังไม่มีการดําเนินการ ยังไม่มีอะไรขยับ 
รบกวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ซอยตระกูลโต๊ะ เราก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมามาดําเนินการแล้ว อย่างเมื่อเช้าที่ท่าน
ถ่ายรูปมาผมก็ได้ชี้แจงกับท่านไปแล้ว ว่าตรงนี้เรามีหนังสือแจ้งไปแล้วให้มาซ่อมแซม 
ผมทั้งคุยทั้งโทรศัพท์และมีหนังสือแจ้งไป เดี๋ยวผมตามเรื่องให้ อย่างวันนี้ผมก็โทรไปเขา
ก็ไม่รับโทรศัพท์ผม ไม่อย่างนั้นเราทําตามระเบียบพัสดุไป ยึดหลักทรัพย์ค้ําประกันมา
ดําเนินการซ่อมแซม 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ขออนุญาตมีอีก ๒ เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องเพ่ือทราบ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา 
      เรื่องแรก  เนื่องจากว่าคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เขากําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานขั้นต่ําเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนมา ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชี้วัด  และให้องค์กร
ท้องถิ่นทําการกรอกข้อมูลว่าใน ๘ ด้าน ๖๔ ตัวชีว้ัดนี้เราได้ทําอะไรไปบ้าง โดยข้อมูล
ตรงนี้จะนําไปใช้ในการพิจารณาตั้งเงินอุดหนุนให้กับองค์กรท้องถิ่น และเขาจะมาดู 
ประเมิน  ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยใน
ตัวชี้วัดต่างๆ เหล่านี้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยสุ่มการประเมินจากประชาชน
จํานวน ๕๐ คน  โดยมีทั้งหมด ๘ ด้าน 
      ด้านที่ ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ความพึงพอใจ ๑๐๐% 
      ด้านที่ ๒  ด้านการผังเมือง  ความพึงพอใจ ๑๐๐% 
      ด้านที่ ๓  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ความพอใจ ๑๐๐% 
      ด้านที่ ๔  ด้านการศึกษา  ความพึงพอใจ ๑๐๐% 
      ด้านที่ ๕  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  ความพึง
พอใจ ๑๐๐% 
      ด้านที่ ๖  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
(ผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๘ คน)  ความพึงพอใจ ๙๖%   
      ด้านที่ ๗  ด้านสาธารณสขุ บริการสังคม และคุณภาพชีวิต (ผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔๗ คน)  ความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๙๔%  
      ด้านที่ ๘  ด้านการศึกษา  (ผู้ตอบแบบสอบถาม ๔๑ คน)  ความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราน
สถาน ๘๒%  
      นําเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบเพราะว่าทางคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ เขาให้นําเสนอที่ประชุมสภาให้รับทราบด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

      เรื่องที่ ๒ เรื่องรื้อถอน-ขายทอดตลาดป้าย เรื่องนี้ต้องขอมติที่ประชุมสภาอนุญาต 
คือ อบต. ได้รับการเร่งรัดจากแขวงการทางนนทบุรี  เนื่องจากถนน ๓๔๐ กําลังก่อสร้าง
ขยายถนน ปัญหาคือปูายใหญ่ที่อยู่ปากทางมันลุกล้ําเข้าไปในเขตของทางหลวง เขาแจ้ง
เร่งรัดมาให้เรารื้อถอนออก เนื่องจากว่าปูายนี้เป็นปูายโครงเหล็กขนาดใหญ่ และเป็น
สิ่งก่อสร้างเทียบเท่ากับอาคารเพราะความสูงพอๆ กับอาคาร เราต้องรีบรื้อถอน ซ่ึงได้
ปรึกษากับทางฝุายพัสดุแล้วว่าเราจะรื้อถอนโดยการขายทอดตลาด เปิดประกาศขาย
ทอดตลาดเลยใครประสงค์จะซื้อมารื้อถอนออกไปเอง ซึ่งจะมีเหล็กโครงสร้างอยู่เยอะ
พอสมควร ตัวเสาและเหล็ก ที่เป็นตัวโครงปูายข้างบน เนื่องจากมันล้ําเข้าไปในเขตของ
ทางหลวง อย่างตอนนี้หลายสถานที่ต้องถูกรื้อถอนถูกทุบเพราะว่าล้ําเข้าไปในเขตของ
ทางหลวง อันนี้เช่นเดียวกันในส่วนของปูายที่อยู่ปากทางที่เป็นปูายบอกชื่อ อบต.ละหาร 
ที่ว่าการอําเภอบางบัวทอง และสถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาอนุมัติให้รื้อถอนปูายนี้โดยในชั้นต้นเราจะใช้วิธีขายทอดตลาด  
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

ขออนุญาตก่อนอนุมัติขออีกเรื่องหนึ่ง คือตอนนี้ ๓๔๐ เป็นโครงการก่อสร้างทางของทาง
หลวง ทีนี้ซอยที่เป็นสาธารณะที่อยู่ในตําบลละหารซึ่งสร้างปัญหาให้กับประชาชน เช่น 
ซอยวัดสามง่าม ทางหลวงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ท่อพักให้แล้วเอาดินอุดไว้ ที่บอกว่าน้ํา
จมวันนั้นที่เราไปดู วันก่อนให้สมาชิกไปดูวันที่ฝนตกใหญ่ พอเอาตรงนั้นออกนิดเดียวน้ํา
บ้านนั้นไม่ท่วมเลย และเขาก็ไม่มีท่อพักท่ีจะเชื่อมจากซอยวัดสามง่ามกับถนน ๓๔๐ 
ด้วยซ้ํา  ผมคิดว่าถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นทุกซอยในเขตของกรมทางหลวง เพราะกรมทาง
หลวงเอง ทางหมวดการทางเขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาขออนุญาตมาเชื่อมเลยทุกอย่าง
ต้องขออนุญาตทั้งหมด เขาก็บอกว่าในส่วนซอยที่เป็นสาธารณะเขาจะเชื่อมให้เลยโดยที่
ไม่ต้องมาขออนุญาตเขาใหม่และไม่ต้องทําแผน ให้ทําแบบการโยธาเรื่องท่อเรื่องสิ่งแวด 
ล้อมให้เขาเขาจะเชื่อมให้  ในส่วนเอกชนก็ต้องไปขออนุญาตเขา แต่ในวันที่ประชุม
ประชาคม ที่คุณโสภณเป็นคนชี้แจงบอกว่าในเขตตําบลละหารทีเ่ป็นก่อสร้างเก่าที่เป็น
ท่อเก่าเขาจะเชื่อมให้ทั้งหมด แต่มาวันนี้ไปคุยกับช่างแล้ว ท่านสมาชิกได้ไปทะเลาะกับ
ช่างที่ทํา เขาบอกว่าเขาทําให้ไม่ได้ ผมก็ยังงงว่าแล้วเขาจะเชื่อมอย่างไรในเมื่อเอาท่อ
กลมวางตลอดไปแล้ว แล้วสามง่ามก็เข้ามามันไม่สามารถท่ีจะมาเชื่อมได้มีอย่างเดียวคือ
เจาะท่อ ก็มันไม่มีบ่อพักที่เป็นสามทางให้ปัญหาก็จะเกิด วันนี้สภาเราจะเอาอย่างไรก็
ต้องฝากกองช่างด้วยว่าจะทําอย่างไรดี 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ตอนนี้ทําหนังสือไปแล้ว รอทําแผนที่คือรูปถนนซอยของ อบต. ที่ดําเนินการไปคือจะให้
มีการจ้ําท่อระหว่างท่อของ อบต. กับท่อของทางหลวง  ซอยวัดสามง่ามก็เหมือนกันจะ 
ต้องทําเรื่องไป เราทําเรื่องออกหน้าไปก่อนแทนทางหลวงชนบทนนทบุรีไปก่อน และ
ประสานไปยังทางหลวงชนบทเพ่ือให้เขามาตรวจสอบคุยกับทางหลวงแขวงการทาง
นนทบุรี  เราทําเฉพาะส่วนหน้าไปก่อนคือถนนเมนตรงนี้ทั้งหมด รอทําแผนที่อยู่ถนน
ซอยของ อบต. แต่ละตัวที่มีท่อระบายน้ํา กําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีอีกตรงทีมี่ท่ออยู่ตรงซอยโดม ตอนนี้จะมีน้ําจากถนนใหญ่ทะลักเข้าไปข้างใน เข้าไปใน
ซอยโดมทั้งหมด ตอนนี้น้ําไปท่วมบ้านนางสวิง สาโรวาท เพราะมันข้ามถนนไปแล้ววิด
เท่าไหร่ก็ไม่ชนะ ให้ทางหลวงเปิดออกไปด้วย 

 

นายอนุวัตร  ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

เรื่องนีท้าง ผอ.เกรียง ได้ประสานไปแล้ว เมื่อวานได้คุยกับ ดร.ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์  
ส.ส.นนทบุรี เขต ๖ เขตเรา ได้นําเสนอเรื่องนี้ให้ท่านไป ท่านก็รับและจะนําเข้าสภาให้
ด้วย จะแจ้งกับกรมทางให้มาดําเนินการ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต. 

คืออย่างนี้ครับท่านสมาชิกทุกท่าน ในส่วนการก่อสร้างผมดูแล้วตอนนพวงศ์มาคลองเจ็ก 
เขาก่อสร้างแบบดีมาก ตามซอยมีบ่อพักหมดสามทางใส่ให้หมด แต่พอมาตอนคลองเจ๊ก 
แยก ๓๔๕ เละเทะมากเลย เลนก็ไม่เอาออกเอาทรายใส่ในเลนเพ่ือไล่เลน มันเป็นเรื่อง
แปลก มันเป็นโครงสร้างที่แปลกมาก เหมือนจะวัดความสามารถ อบต.เราหรือไม่ก็ไม่
เข้าใจ ว่าทําอย่างนี้ได้ก็ไม่เห็นมีใครร้องเรียน ตรงนพวงศ์มาถึงคลองเจ๊กเขาปาดเลนออก
ก่อนเขาใส่ทราย แต่ของเราใส่ไปทั้งเลนเลยก็ยังงงว่าทําได้เหมือนกัน แต่ปัญหาที่เกิดคือ
มันถูกประชาชนเรา อย่างเช่น บางกอกเดคคอน วันก่อนน้ําจะจมพ้ืนโรงงาน ซึ่งมันเข้า
จากหลังสก๊อต จะมี ๒ ซอย คือซอยหน้าสก๊อตที่เราไปทํากันไว้แล้ว และหลังสก๊อตเป็น
ซอยเตี้ยๆ น้ําแค่เข่าทะลุไปออกถึงซอยสะมะ ปัญหาก็เกิดเยอะน้ําจากถนนแท้ๆ ไม่รู้
เยอะได้ยังไง ถนนก็ไม่กว้างแต่น้ําเยอะมาก ดูด ๒ วัน ๒ คืนยังไม่แห้ง นี่คือการก่อสร้าง
ของเขา มันจะเป็นตัววัดอะไรสักอย่างหรือไม่ ฝากท่านประธานและท่านสมาชิกด้วย 
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นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๕ 

ฝาก ผอ.เกรียงไกร ที่เป็นปูายบอกทางอยู่ในแนวที่ถนนกําลังสร้าง มีทั้งล้มท้ังหัก เราให้
คนงานเราไปเก็บก่อนดีหรือไม่ เป็นทรัพย์สินของ อบต. หรือว่าต้องซื้อใหม่อย่างเดียว 
แล้วที่มันหักมันพังจากการทําถนนเราเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ อย่างซอยเจริญรัฐล้ม 
คอปูายหัก เสาล้มลงมา 

 

นายเกรียงไกร เหลือน้อย 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ต้องไปเก็บมาก่อนครับ และที่เขาแจ้งมาให้รื้อคือปูายใหญ่ปากทางเข้านี้อันเดียว 

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๔ 

เรื่องปูายปากทาง ฝากเรียนทางเลขาฯ ดูเรื่องระเบียบให้ชัดเจนว่าขายได้หรือไม่หรือ
อย่างไร เรื่องระเบียบว่าสามารถขายทอดตลาดได้หรือไม่เดี๋ยวก็จะผิด ต้องดูให้ชัดเจน
ก่อนเพราะว่าผมเป็นห่วงทุกท่าน 

 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

มีหนังสือของกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของกรม 
บัญชีกลาง ซึ่งได้มีหนังสือมาถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะว่ามีจาก 
อบต.อ่ืน เขาก็อนุญาตในทํานองเดียวกันคือรื้อถอน ซึ่งในหนังสือของกรมบัญชีกลาง
บอกว่าให้ดําเนินการ เพราะตอนนี้เราต้องใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว ให้หน่วยงานดําเนินการได้ โดยวิธีที่ ๑ 
โดยการขาย ให้ดําเนินการโดยวิธีขายทอดตลาดก่อน ถ้าขายโดยวิธีขายทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ก็ให้นําวิธีอ่ืนที่เก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม ถ้าเป็นการขายพัสดุครั้งหนึ่งที่มี
ราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการ
เจรจาตกลงเสนอราคากันโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก็ได้ถ้าขายให้หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) ประมวลรัษฎากร โดยการขายโดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง ตกลงราคากัน การขายทอดตลาดนั้นให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ขอมติที่ประชุมเรื่องขออนุญาตรื้อถอนปูายที่อยู่ปากทางที่เป็นปูายบอกชื่อ อบต.ละหาร  
ที่ว่าการอําเภอบางบัวทอง และสถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง  สมาชิกท่านใดซักถามอีก
หรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้รื้อถอนปูายพร้อมประกาศขาย
ทอดตลาด ขอให้ยกมือ (เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้รื้อถอนป้ายปากทางท่ีบอกชื่อ อบต.ละหาร  ที่ว่าการอ าเภอบางบัวทอง  
   และสถานีต ารวจภูธรบางบัวทอง พร้อมประกาศขายทอดตลาด 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภามีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
      
     

     (ลงชื่อ) นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   
   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  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
      
 
     (ลงชื่อ) นายสมเกียรติ เจริญสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมเกียรติ เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
 


