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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  
ครั้งท่ี ๒ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  สิงหาคม  256๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุม (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  

 
 
ผู้มาประชุม 

1 นายทองสุข     แสงจันทร ์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายสมหวัง     คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายประเสริฐ   บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
4 นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
5 นายประดิษฐ    เทศเซ็น สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 2 
6 นายทัศไนย     แจ้งโพธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
7 นายสมศักดิ์     ขันประสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
8 นายประจบ     แสงจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 5 
9 นายสมศักดิ์     อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 

10 นายฮาบีบลุเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๑๑ นายปรีชา       วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๒ นายมูฮ าหมัด    เช้ือผู้ด ี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 
๑๓ นายสมเกียรติ   เจรญิสุข สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๔ นางสาวปิยวรรณ   ศิริแสน สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 8 
๑๕ นายพรศักดิ์      บุญมาหา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๖ นายประเสริฐ    ลอมาเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 9 
๑๗ นายบุญมี        ช่ืนสมศักดิ์ เลขานุการสภาฯ / ปลัด อบต.ละหาร 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑ นายสมาน       บุญยม สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 4 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายก อบต.ละหาร 
2 นางสาววรรณภา   วันแอเลาะ รองนายก อบต.ละหาร 
3 นางอรอนงค์  สมสวย รองปลัด อบต.ละหาร 
4 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
5 นางสาวศิรกาญจน์  บุญญ์วัชรินทร ์ ผู้อ านวยการกองคลงั 
6 นายเกรียงไกร    เหลือนอ้ย ผู้อ านวยการกองช่าง 
๗ นางสาวนิศากร  ดอนกระสินธ์ุ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
๘ นางจุรี    ค าเกลี้ยง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๙ นายธรรมรัตน์  ทนคง หัวหน้าฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

10 นายณฐภัทร   เขียวมา หัวหน้าฝุายส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
๑๑ นางรพีพรรณ   ฉะอ้อนศร ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๑๒ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสรฐิชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เลขานุการฯ  วันน้ีได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓
   สมัยทีส่าม ครัง้ที่ ๒ ซึ่งขณะนี้ได้เวลาตามก าหนดนัดแล้ว ทีป่ระชุมขณะนี้มาครบองค์ 
   ประชุมแล้ว (๑๔ ท่าน) เรียนเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  
   ตามระเบียบวาระ     

ประธานฯ  ส าหรับวันน้ีสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลละหารได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
   ๒๕๖๓ สมัยทีส่าม ครั้งที่ ๒  วันน้ีตรงวันกับพฤหสับดทีี่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขณะนีไ้ด ้
   เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  1.1 เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม 

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญ        
   เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ละหาร สมัยสามญั ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้จ านวนสี่สมัย  ดังนี้ 
    สมัยทีห่นึ่ง  วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่อง  วันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่าม  วันที่ ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
    สมัยทีส่ี่     วันที่ ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติพระราชบญัญัตสิภา 
   ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   และตามความในข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุม 
   สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่สาม        
   ครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
         (นายทองสุข  แสงจันทร์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
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ประธานฯ  ๑.๒ เรื่องมอบหมายหน้าท่ีผู้เสนอญัตติ   
   ด้วย นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร ได้มอบหมายให้    
   นายสุชาติ เชยเอม รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร เป็นผู้เสนอร่างข้อบญัญัต ิ
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แทน  ตามข้อ ๕๖ วรรคสอง   
   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสมยัสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง    
   ครั้งท่ี ๑/256๓ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมสภา อบต.ละหาร ครัง้ที่แล้วเป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ สมัยสามัญ  
   ประจ าปี พ.ศ. 256๓ สมัยทีส่าม เมื่อวันที่ ๕ สงิหาคม 256๓   
    หน้าแรก รายช่ือผู้มาประชุม ผู้ไมม่าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ ประกาศเรียก
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร สมัยสามญั ประจ าปี ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ 
     หน้าที่ 3 เรื่องแจง้ให้ทราบ เรื่องนายกมอบหมายหน้าทีเ่สนอร่างญัตติ  
   แผนพัฒนาฯ ให้ท่านรองสุชาติ เชยเอม เป็นผู้เสนอ  และแนะน าตัวข้าราชการ และ 
   และระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานครั้งแล้ว รายละเอียดในหน้า ๓-๔ 
    หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ เรื่องรายรบัจริง รายจ่ายจริง และ 
   เงินสะสม  รายละเอียดหน้าที่ ๔-๖ 
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔  (๔.๑) เรือ่งขอความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.     
   ละหาร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และเปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ ๑ รายละเอียด 
   อยู่ในหน้าที่ ๖ ๗ ซึ่งมีการขอเพิม่เตมิโครงการในส่วนของแผนงานเคหะและชุมชน  
   จ านวน ๑๒ โครงการ ในยอดวงเงินงบประมาณ ๓๔,๕๘๗,๕๐๐ บาท  แผนงาน 
   สาธารณสุข เพิม่เติมในป ี๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒ โครงการ  
   รวม ๔ โครงการ ในยอดวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอยีดของโครงการที่ขอเพิ่มเติม 
   อยู่ในหนา้ที่ ๘-๙ และรายการครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม 
    หน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นขอบร่างแผนพฒันาฯ เปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ ๑ โดยมีการขอเปลี่ยนแผนพัฒนาในส่วนแผนงานการศึกษา จ านวน ๕ โครงการ  
   แผนงานเคหะและชุมชน ๒โครงการ แผนงานสาธารณสุข ๒ โครงการ รายละเอียดจะอยู่
   ในหน้า ๑๐-๑๒  
    หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๕  เป็นเรื่องที่ได้มีการสอบถามในเรื่องของการ 
   ด าเนินการและแก้ปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน รายละเอียดอยู่หน้า ๑๒-๑๖      
   มีท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเตมิหรือไม ่

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
   พ.ศ. 256๓  สมัยที่สอง เมือ่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๓ (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ        
   (ยกมือ 13 ท่าน)   
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มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.256๓ สมยัท่ีสาม  เมื่อวันท่ี         
   ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ครั้งท่ีแล้ว) 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วาระที่ ๑  รับหลักการ 
เชิญรองนายก อบต.ละหาร  

นายสุชาติ  เชยเอม 
รองนายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ตามที่ท่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร ได้มอบหมายใหผ้มเป็นผู้เสนอ
ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมสภา
องค์การบรหิารส่วนต าบลละหารพจิารณา นั้น    
        ผมจึงขอน าเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งได้จัดท าข้ึนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ โดยมีโครงการที่น ามาจกแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหารได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ไว้แล้ว เมื่อการประชุมสภา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ต้ังประมาณการรายรบัไว้ จ านวน 
๒๒๑,๐๙๗,๒๐๐ บาท  ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้จ านวน 204,228,862 บาท  
ส าหรับรายละเอียดขอมอบใหป้ลัดฯ เป็นผู้น าเสนอให้ทีป่ระชุมสภาได้พิจารณาต่อไป 
        ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน
ที่ร่วมกันพจิาณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบบันี้ใหผ้่านไปด้วยความเรียบร้อย 

 

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔      
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในมาตรา ๘๗      
ที่บัญญัติให้ข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี และข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมินั้น ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและน าเสนอที่ประชุมสภา
ให้พิจารณา  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25๔3  ข้อ ๒๒      
ได้ก าหนดให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งได้มาจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านประชาคมระดับต าบลเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย     
โดยก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย    
ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม โดยในการพิจารณาข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน ได้ก าหนดให้การประชุมเกี่ยวกับการพจิารณาร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณนั้นให้
พิจารณาเป็นสามวาระ ในวาระทีห่นึ่งรับหลกัการ วาระที่สองแปรญัตติ และวาระที่สาม 
ลงมตซิึ่งจะไม่มกีารอภิปราย ในที่นี้จงึขอเสนอร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทีป่ระชุมได้พิจารณา โดยมีหลกัการเหตผุลและสาระส าคัญ 
ดังนี ้บางท่านอาจยังไม่คุ้นชินซึ่งแตเ่ดิมเราเคยท าข้อบัญญัตแิยกตามหน่วยงาน แตข่อง 
ใหม่เป็นการจัดท าข้อบัญญัติในระบบ e-Plan ซึ่งใช้ตามแผนงาน มีทั้งหมด ๔ ด้าน ๑๑ 
แผนงาน ดังนั้น อาจจะท าให้ดูยากหน่อยเพราะว่าบางแผนงานอาจจะประกอบไปด้วย
งบประมาณของ ๓ กอง  บางแผนงานอาจจะประกอบด้วยงบประมาณ ๒ กอง บาง
แผนงานมีแค่ ๑ กอง  เช่น แผนงานสาธารณสุขจะมีงบประมาณของกองสาธารณสุข 
อย่างแผนงานเคหะและชุมชนจะมีงบประมาณของ กองช่าง กองสาธารณสุข 
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          ในส่วนของสถานะการคลงั ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ซึ่งคราวที่ผมได้รายงาน
รายรับจริง รายจ่ายจริง ให้ท่านทราบแล้วตามข้อบญัญัตงิบประมาณที่ตั้งไว้ของ
ปีงบประมาณ 2563  ซึ่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563  มีรายรับจริง จ านวนรวม 
139,023,507.90 บาท  รายจ่ายจริง รวมจ านวน 84,090,630.81 บาท  และมี
เงินสะสมทีส่ามารถน าไปบรหิารได้ 84,651,009.55 บาท และเงินทุนส ารองเงินสะสม
ที่สามารถน าไปใช้บรหิารได้ 92,519,424.55 บาท   
          ในส่วนของประมาณการรายรับ ตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564  ได้ต้ังประมาณการรบัไว้ในยอดรวมจ านวน 221,097,200 บาท โดยตั้งจาก
ประมาณการรายรบัจากรายได้ที่จัดเก็บเอง  
               - หมวดภาษีอากร  จ านวน  54,900,000  บาท 
               - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าใบอนญุาต ค่าปรับ  จ านวน 5,552,100 บาท   
               - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  3,500,000  บาท 
               - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  255,100  บาท 
               - หมวดภาษีจัดสรร  จ านวนรวม  112,890,000  บาท 
               - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  44,000,000  บาท 
              (รายละเอียดอยู่ในร่างข้อบญัญัติฯ ฉบับเลม่สเีขียว ในหน้าที่ 19-22) 
          ในส่วนของรายรับ ในปีนี้ตั้งลดลงจากปีที่แล้วเพราะว่าในภาพรวมของการประ 
มาณการรายได้ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเดมิเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
กับภาษีบ ารงุท้องที่  เมื่อมาเป็นภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้างแล้ว จากการคิดค านวณตาม
หลักการออกมาใหม่แล้วเงินใน ๒ ส่วนน้ีลดลงอยู่ทีป่ระมาณ 49 ล้านบาท รวมกบัภาษี
ปูายอีกที่คาดว่าจะจัดเกบ็ได้ จะมีในส่วนของภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้างบางรายลดลง 
บางรายเพิ่มข้ึน แต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่แล้วจะลดลงมากกว่า และผลกระทบของในปีนี้
และคาดว่าจะต่อไปถึงปีหน้า ซึง่รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดออกมาใหล้ดค่าภาษีลง 
90% ของภาษีที่ค านวณได้ ซึ่งคาดว่าอาจจะมผีลกระทบปหีน้าด้วย 
          ในส่วนของรายจ่าย ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้จ านวน 204,228,862  บาท 
ใน 10 แผนงาน ดังนี ้
          แผนงานงบกลาง (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 432-440) จะประกอบด้วย งบ 
ประมาณของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการเบิกจ่าย ได้แก่ ของส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสงัคม  โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่าย
ตามข้อผูกพันที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจ่าย เช่น เงินสมทบ
กองทุนประกันสงัคม  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ     
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ซึ่งจะมีอยูส่่วนหนึง่ที่ก าหนดให้ตั้งตามความจ าเป็นที่เห็นว่าเหมาะ 
สม คือเงินส ารองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในกรณีทีเ่กิดสาธารณภัยฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งได้ต้ัง
ไว้จ านวน 5,000,000 บาท  ส่วนนอกนั้นตั้งไว้ตามหลักเกณฑ์ที่มีการก าหนดไว้  เช่น 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมก าหนดให้ตั้ง 5% ของเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง  คือ 
หัก 5% จากค่าจ้างของพนักงานจ้าง และ อบต.จะต้องสง่เงนิของอบต.เองในฐานะนาย 
จ้างอีก 5% เข้าสมทบ แล้วรัฐบาลสมทบอีก 5%  และในส่วนเงินสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพต้องตัง้สมทบ 50%ของยอดวงเงิน ส่วนอีก 50% ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจะสมทบมาให ้
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          แผนงานบริหารทั่วไป (รายละเอียดอยู่ในเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้าที่ 99-
177)  ตั้งงบประมาณไว้รวม 32,850,260 บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณ ของ
ส านักงานปลัด จ านวน 24,106,420  บาท  ของกองคลงัจ านวน 8,743,840 บาท   
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 178-202)       
ตั้งงบประมาณไว้ 5,226,500 บาท  
          แผนงานการศึกษา (รายละเอียดอยูห่น้าที่ 203-259)  ตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน  29,888,100 บาท  
          แผนงานสาธารณสุข  (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 260-306 ) ตั้งงบประมาณไว้ 
14,577,020 บาท  
          แผนงานสังคมสงเคราะห ์(รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 307-329)  ตั้งงบประมาณ
ไว้ 4,005,140 บาท 
          แผนงานเคหะและชุมชน (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 330-390) ตั้งงบประมาณ 
ไว้รวม 74,251,400 บาท  โดยแบ่งเป็นงบกองช่างจ านวน 62,795,400 บาท เป็น
งบของกองสาธารณสุข 11,456,000 บาท 
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 391-395)  
ตั้งงบประมาณไว้ 400,000 บาท         
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 396-
404)  ตั้งงบประมาณไว้ 4,120,000 บาท 
          แผนงานการเกษตร (รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ 405-431)  ตั้งงบประมาณไว้ 
3,348,720 บาท  

          รายละเอียดในส่วนของที่มีการด าเนินการที่ตัง้ไว้ส าคัญๆ โดยสรุปได้ ดังนี ้
          ของส านักงานปลัด  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป สว่นใหญ่จะเป็นในเรื่องของ
รายจ่ายประจ า ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย    
          ในส่วนของค่าใช้สอย 3,๗70,000 บาท จะเป็นรายจ่ายของโครงการ กิจกรรม 
ที่จ าเป็นต้องตัง้ ต้องท า เช่น  
          ๑. โครงการจัดงานเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
300,000 บาท 
          ๒. โครงการจัดงานเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
200,000 บาท 
          3. โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ 100,000 บาท 
          4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ120,000 บาท 
          ๕. โครงการพัฒนาพฒันาศักยภาพบุคลากร  500,000 บาท 
          6. โครงการอนุรกัษ์พลงังานส่งเสริมพลังงานทดแทน 300,000 บาท 
          7. โครงการอบรมปูองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 300,000 บาท 
          8. โครงการออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่  50,000 บาท 
          9. โครงการจัดประชุมเวทีประชาคม  100,000 บาท 
          10. โครงการอบรมพฒันาทกัษะความรู้ผู้น าหมูบ่้าน/ชุมชน และบุคลาการ      
ในการจัดท าแผนฯ  500,000 บาท 
          11. โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแกพ่นักงานและประชาชน 100,000 บาท 
          12. โครงการซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและ
ภัยแล้ว  100,000 บาท 
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          13. โครงการปูองกันและลดอบุัติเหตุทางถนน  100,000 บาท 
          14. โครงการฝกึอบรมทบทวน อปพร. 300,000 บาท 
          15. โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร  50,000 บาท 
          16. โครงการสงเคราะหป์ระชาชนในพื้นที่  300,000 บาท 
          17. โครงการสง่เสรมิการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยฯ  100,000 บาท 
          18. โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลงิฯ  150,000 บาท 
          19. โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหนา้ที่ปูองกันฯ และ อปพร.  
100,000 บาท 

          ของกองคลัง จะเป็นของในส่วนรายจ่ายประจ า และรายจ่ายในการทีจ่ะใช้ในการ
ด าเนินการในเรื่องการเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ในเรื่องของจัดท า  แผนที่
ภาษี ซึ่งล่าสุดมกีารเปลี่ยนแปลงอีก  ตั้งไว้รวม 600,000 บาท  

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  500,000 บาท 
2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี  100,000 บาท 

          ของกองช่าง เป็นงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ าต่างๆ ซึง่อยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชนเป็นส่วนใหญ่ จะมรีายจ่ายประจ าด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการในหมวด   
ค่าใช้สอย ได้แก่ 

1. โครงการคลองสวยน้ าใส  500,000 บาท 
2. โครงการลอกท่อระบายน้ าและดูดสิ่งปฏิกลู  500,000 บาท 

          และโครงการงบทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14 โครงการ 
          1. โครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองล ารี (ถนนรถไฟ-
บ้านโต๊ะไล) หมู่ 1  งบประมาณ 1,900,000 บาท 
          2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า ถนนรถไฟ หมู่ 1 งบประมาณ 1,000,000 
บาท 
          3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า คลองขุนนคร หมู่ 2 งบประมาณ 1,300,000 
บาท 
          4. โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองล าโพ บรเิวณมัสยิดอุ้ลยา หมู่ 3,4  
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
          5. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า ล ารางร้านนมแพะ หมู่ 4 งบประมาณ 
1,300,000 บาท 
          6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน 
(สะพานเจริญรัฐ-ถนนรถไฟ) หมู่ 5 งบประมาณ 5,900,000 บาท 
          7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต เลียบคลองลากค้อน 
(หน้าหมู่บ้านพิชามญช์ุ) หมู่ 5 งบประมาณ 2,000,000 บาท 
          8. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. เลียบคลองลากค้อน หลังโรงเรียนสุเหร่าลาก
ค้อน (ต่อจากเดมิ) หมู่ 6 งบประมาณ 5,000,000 บาท 
          9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอยเจ๊ะไบ้ หมู่ 7 
งบประมาณ 2,300,000 บาท 
          10. โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล. เลียบคลองลากค้อน หน้าบ้านผู้ใหญส่มชาย    
หมู่ 7 งบประมาณ 5,000,000 บาท 
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          11. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหลก็คลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าเขียว 
หมู่ 8  งบประมาณ 3,700,000 บาท 
          12. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหลก็คลุมลานอเนกประสงค์ หน้าโรงเนียน
แสงประทปีรฐับ ารุง หมู่ 9  งบประมาณ 4,700,000 บาท 
          13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพัก ซอยประยรู
หงส์ หมู่ 9  งบประมาณ 9,000,000 บาท 
          14. โครงการติดตั้งกะจกมองโค้งบริเวณแยก หมู่ 1-9 งบประมาณ 487,500 
บาท 
         ของกองสาธารณสุขฯ  ในส่วนของหมวดค่าใช้สอยจะมีโครงการที่ส าคัญได้แก ่
          1. โครงการปูองกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 625,000 บาท 
          2. โครงการเฝูาระวังโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019  งบประมาณ 150,000 บาท 
          3. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  งบประมาณ 180,000 บาท 
          4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั (NCD) งบประมาณ 
100,000 บาท 
          5. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  
งบประมาณ 150,000 บาท 
          6. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ายภัยยาเสพตดิ งบประมาณ 50,000 บาท 
          7. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ งบประมาณ 300,000 บาท 
          8. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบประมาณ 
100,000 บาท 
          9. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  งบประมาณ 100,000 บาท 
          10. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  งบประมาณ 100,000 บาท 
          11. โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการเชิง
นิเวศ  งบประมาณ 100,000 บาท 
          12. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) งบประมาณ 
50,000 บาท 
          นอกจากนั้นในส่วนของกองสาธารณสุข จะมีในส่วนของงบประมาณที่ตั้งไว้ใน
แผนงานเคหะและชุมชน เป็นค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะ จ านวน ๒ คัน ราคาคันละ 
2,400,000 บาท  และค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อเครือ่งตรวจวัดความดัน  
เครื่องตรวจวัดหัวใจ และในส่วนของครุภัณฑ์บางรายการ 
          ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในหมวดค่าใช้สอย จะมีรายจ่ายที่
เกี่ยวข้องกบัในส่วนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็  ในส่วนของกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
และในเรื่องของงานประเพณีพื้นถ่ินทีส่ าคัญ จ านวน 12 โครงการ 
          1. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พฒันาเด็กเลก็  งบประมาณ 150,000 บาท 
          2. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง งบประมาณ 80,000 บาท 
          3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานและครูผู้ดูแลเด็ก  งบประมาณ 
100,000 บาท 
          4. โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 
2,525,550 บาท 
          5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด  
งบประมาณ 300,000 บาท 
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          6. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 100,000 บาท 
          7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  งบประมาณ 150,000 บาท 
          8. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา  งบประมาณ 70,000 บาท 
          9. โครงการจัดงานวัตรุษอีดิ้ลฟิตริและวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา งบประมาณ 
400,000 บาท 
          10. โครงการฝกึอบรมเสริมสร้างประสทิธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟรัดูอีน) 
งบประมาณ 450,000 บาท 
          11. โครงการสนบัสนุนการปฏิบัติศาสนกจิและสง่เสริมกิจกรรมละศีลอด  
งบประมาณ 100,000 บาท 
          12. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา  งบประมาณ 
300,000 บาท 
          นอกจากนั้นในส่วนของการศึกษา จะมีในงบลงทุน หมาดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ในเรื่องปรบัปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเดก็เล็ก  จ านวน 5 โครงการ 
          1. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านเกาะลอย หมู่ 3  
งบประมาณ 1,700,000 บาท 
          2. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็มูไฮยิดดีน หมู่ 3  
480,000 บาท 
          3. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขันติธรรม หมู่ 7  
งบประมาณ 420,000 บาท 
          4. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็สุเหร่าเขียว หมู่ 8  
งบประมาณ 300,000 บาท 
          5. โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พฒันาเด็กเลก็แสงประทปี หมู่ 9  
งบประมาณ 35,000 บาท 
          นอกนั้นจะมีส่วนของรายการครุภัณฑ์บ้าง 

          ของกองสวัสดิการสงัคม จะเป็นงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ า และ   
ในส่วนของรายจ่ายส าหรบัผูสู้งอายุ และผู้พกิาร เช่น  
          1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  งบประมาณ 50,000 บาท 
          2. โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้ับประชาชน  งบประมาณ 100,000 บาท 
          3. โครงการการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 
งบประมาณ 100,000 บาท 
          4. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  งบประมาณ 100,000 บาท 
          5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวกับสตรีและครอบครัว  
งบประมาณ  50,000 บาท 
          6. โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพสตรีและครอบครัว งบประมาณ 
100,000 บาท 
          7. โครงการฝึกอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การดูแลผู้สงูอายุ (ครอบครัว
อบอุ่น) งบประมาณ 100,000 บาท 
         8. โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายบริหารใจสู่วัยผูสู้งอายุ งบประมาณ 50,000 
บาท 
          9. โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ  งบประมาณ 50,000 บาท 
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          ของกองส่งเสริมการเกษตร จะมีงบประมาณเกี่ยวกบัโครงการที่เกี่ยวกบัในเรื่อง
ของการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร  ในเรือ่งของการแก้ไขปญัหาโรคระบาดในสัตว์ รวม
จ านวน 13 โครงการ 
          1. โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์  งบประมาณ 100,000 บาท 
          2. โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดภูฏานและการท าก้อนเช้ือเห็ด  งบประมาณ 
80,000 บาท 
          3. โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว  งบประมาณ 50,000 บาท 
          4. โครงการสง่เสรมิและฝึกอบรมการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักฯ  งบประมาณ 
80,000 บาท 
          5. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไกพ่ื้นเมืองเพือ่การบริโภคใน
ครัวเรือน  งบประมาณ 80,000 บาท 
          6. โครงการสง่เสรมิอาชีพเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอและเกษตรทฤษฎี
ใหม่  งบประมาณ 80,000 บาท 
          7. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของศูนย์บรกิารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณ 30,000 บาท 
          8. โครงการจัดกจิกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิและวันส าคัญต่างๆ  
งบประมาณ 100,000 บาท 
          9. โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักดิร์ักษ์พื้นทีส่เีขียว งบประมาณ 80,000 บาท 
          10. โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  งบประมาณ 50,000 บาท 
          11. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้หวัดนก  งบประมาณ 50,000 บาท 
          12. โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และการท าหมันแมว สุนัข ในพื้นที่ 
งบประมาณ 100,000 บาท 
          13. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า  งบประมาณ 
120,000 บาท 

          งบประมาณที่น าเสนอเข้ามา ซึง่ในรายละเอียดนั้นเมื่อรวมงบประมาณของ    
กองตา่งๆ แล้วจะสรปุได้ดังนี ้
          ส านักงานปลัด  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 37,709,632 บาท จะเป็นรายจ่าย
ประจ า งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื่นๆ  งบลงทุน และงบกลาง 
          กองคลัง  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,743,840 บาท จะเป็นรายจ่ายประจ าเป็น
ส่วนใหญ่ งบด าเนินการ และงบลงทุน 83,600 บาท ในเรือ่งของการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพราะว่าจ าเป็นที่จะตอ้งใช้ในการทีจ่ะต้องออกใบเสรจ็รบัเงินในระบบ
คอมพิวเตอร ์
          กองช่าง  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 62,795,400 บาท จะเป็นงบรายจ่ายประจ า 
งบด าเนินงาน และงบลงทุน จ านวน 44,787,500 บาท  เป็นงบเงินอุดหนุน 
4,000,000 บาท ตั้งอุดหนุนการไฟฟูานครหลวง และการประปานครหลวง ในเรื่อง
ของขยายประปา และในเรื่องของไฟฟูาสาธารณะ  
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          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวมทัง้สิ้น 26,283,020 บาท  
โดยแยกเป็นในส่วนของงบด าเนินงาน งบรายจ่ายประจ า และงบลงทุน 4,943,400 
บาท ที่เรียนไปเมื่อสักครู่คือจัดซื้อรถบรรทกุขยะ ๒ คัน ๆ ละ 2,400,000 บาท ซื้อ 
เครื่องพ่นหมอกควัน ซื้อเครือ่งตรวจวัดความดัน และเป็นงบกลาง 520,000 บาท    
(ในส่วนของสมทบกองทุนสง่เสรมิสุขภาพ) 
          กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 34,008,110 
บาท เป็นงบด าเนินงาน งบรายจ่ายประจ า งบลงทุน จ านวน 5,250,000 บาท ในส่วน
ของการปรบัปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเดก็เล็ก และงบเงนิอุดหนุน ตัง้ไว้ 
5,840,000 บาท เป็นงบเงินอุดหนุนที่ตั้งอุดหนุนในเรื่องของอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม(นม) ในเรือ่งของอุดหนุนกจิกรรมของสถานศึกษาที่อยูใ่นพื้นที่ 
          กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวมทัง้สิ้น 31,070,140 บาท เป็นรายจ่าย 
ในงบด าเนินงาน  งบรายจ่ายประจ า และรายจ่ายงบกลาง 26,665,000 บาท  ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
          กองส่งเสริมการเกษตร  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,618,720 บาท จะเป็น
รายจ่ายประจ า และงบด าเนินงาน (เป็นโครงการในการฝกึอบรมโครงการกจิกรรมต่างๆ 
ในการควบคุมปูองกันโรคระบาดสัตว์)   
          โดยรวมยอดวงเงินที่ตั้งงบประมาณรายจ่าย 204,228,862 บาท  โดยรวม
เป็นงบลงทุนรวมทั้งสิ้นของทุกกอง (ยกเว้น กองสวัสดิการสงัคม และกองสง่เสรมิการ 
เกษตร) รวมทั้งสิ้น 56,419,400 บาท  ในส่วนงบเงินอุดหนุน เป็นกองช่าง และกอง
การศึกษา รวมทิ้งสิ้น 9,840,000 บาท และงบกลาง รวมทั้งสิ้น 35,561,712 บาท 
ซึ่งจะอยู่ในส่วนรบัผิดชอบของส านักงานปลัด กองสาธารณสขุ และกองสวัสดิการสงัคม 
และนอกนั้นเป็นงบด าเนินงาน คือเป็นพวกค่าตอบแทน และค่าใช้สอยคืองบโครงการ
กิจกรรมทั้งหลายที่เรียกว่างบด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 46,252,950 บาท ในส่วนของ 
ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ต้ังประมาณ
การรบั และประมาณการรายจ่าย ในยอดประมาณการรายรบั  221,097,200 บาท  
ในส่วนของประมาณการรายจ่าย  204,228,862  บาท  ในส่วนของงบกลางเฉพาะ 
ในส่วนเงินส ารองจ่ายในกรณีภัยพิบัติเหตุฉุกเฉิน ตั้งไว้จ านวน 5,000,000 บาท  น า
เรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณา ในส่วนของรายละเอยีดจะอยู่ในร่างข้อบญัญัติ
เอกสารที่ได้จัดสง่ให้ท่านไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญจ่ะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของงบลงทุนทีเ่ป็น
รายการค่าครุภัณฑ์มีนอ้ยเพราะว่าให้ตั้งเท่าทีจ่ าเป็น ในส่วนของกองอืน่ๆ ได้ให้หาโอน
จากเงินงบ ประมาณที่คาดว่าเหลือจ่ายของปงีบประมาณนี้ไปใช้ในส่วนที่จ าเป็น แต่ว่า
บางรายการทีม่ีจ านวนต้องใช้เงินสงู เช่น การจัดซื้อรถบรรทกุขยะ ได้ให้ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณไว้ นอกนั้นจะเป็นรายการที่เป็นที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ซึง่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับใน
กองช่างและกองการศึกษา  น าเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม่  
   - ไม่มี – ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดรับหลกัการร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ยกมือ (ยกมือ 15 ท่าน) 

มติท่ีประชุม  มีมตริับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ในวาระที่ 1  เวลา 10.45 น. 



๑๒ 
 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาไดร้ับหลักการของร่างข้อบัญญัติแล้ว ตามระเบียบวิธีการในวาระที่ ๒ ข้ันแปร   
   ญัตตินั้น ให้สภาต้ังคณะกรรมการแปรญัตติข้ึน ในจ านวน ๓-๗ คน  จึงขอมติที่ประชุม      
   จะตั้งคณะกรรมการสามญัหรือคณะกรรมการวิสามัญ จ านวนกี่คน ขอให้เสนอ 

นายสมศักดิ์ ขันประสิทธ์ิ 
สมาชิกสภา หมู่ 3 

เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสามญั จ านวน ๓ คน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ จ านวน ๓ คน 

ประธานสภาฯ  ในการตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน ขอให้ที่ประชุมเลือกกันเอง 
   โดยให้มีผูเ้สนอและผูร้ับรองอย่างน้อย ๒ คน 

นายสมศักดิ์ ขันประสิทธ์ิ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ 

เสนอ  นายสมศักด์ิ  อาจหาญ     
ผู้รบัรอง   นายเดชา  มะปูเลาะ 
             นายประดิษฐ  เทศเซ็น 
             นายประจบ  แสงจันทร ์
             นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
             นายปรีชา  วาแสนดี 
             นายมูฮ าหมัด  เช้ือผู้ดี 
             นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
             นายประเสริฐ  ลอมาเละ 

 

นายสมศักดิ์ อาจหาญ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 

เสนอ  นายสมเกียติ  เจริญสุข    
ผู้รบัรอง   นายสมหวัง  คนตรง 
             นายเดชา  มะปูเลาะ 
             นายประเสริฐ  บินมูซา 
             นายประดิษฐ  เทศเซ็น 
             นายทัศไนย  แจ้งโพธ์ิ 
             นายปรีชา  วาแสนดี 
             นายมูฮ าหมัด  เช้ือผู้ดี 
             นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
             นายประเสริฐ  ลอมาเละ 

 

นายสมเกียรติ เจรญิสุข 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 

เสนอ  นายสมศักด์ิ  ขันประสิทธิ์    
ผู้รบัรอง   นายสมหวัง  คนตรง 
             นายประดิษฐ  เทศเซ็น 
             นายทัศไนย  แจ้งโพธ์ิ 
             นายประจบ  แสงจันทร ์
             นายสมศักดิ์  อาจหาญ 
             นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
             นายปรีชา  วาแสนดี 
             นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
             นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
 



๑๓ 
 

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 

ผู้ที่ได้รบัการเสนอช่ือให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   
       ท่านสมศักดิ์ ขันประสิทธ์ิ  เสนอท่านสมศักดิ์ อาจหาญ ที่ประชุมรบัรองถูกต้อง 
       ท่านสมศักดิ์ อาจหาญ  เสนอท่านสมเกียรติ  เจรญิสุข  ที่ประชุมรบัรองถูกต้อง 
       ท่านสมเกียรติ เจริญสุข  เสนอท่านสมศักดิ์ ขันประสทิธ์ิ  ที่ประชุมรบัรองถูกต้อง 
มีท่านใดเสนอเพิม่อีกหรือไม่ ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเสนอ ๓ ท่านน้ีเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้สมาชิกสภา จ านวน ๓ ท่าน คือ  นายสมศักดิ์ อาจหาญ ,  นายสมเกียรติ  
   เจริญสุข และ นายสมศักด์ิ ขันประสิทธิ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
เลขานุการสภาฯ 

ขออนุญาต เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน  การเสนอค าแปรญัตติ สมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติให้เสนอค าขอแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ หรือเสนอที่ท่านประธานสภา โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ช่ัวโมง  ขออนุญาตให้เวลาท่านในการเสนอค าขอแปรญัตติ โดยขอก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันน้ี (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563) เวลา 1๓.00 น. 
เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  ท่านใดจะเสนอให้เสนอตามร่างเอกสารซึง่
ทางเจ้าหน้าทีท่างฝุายเลขานุการได้ท าแบบค าขอแปรญัตติให้ท่านแล้ว ซึ่งผู้ขอแปรญัตติ
ต้องเขียนว่าจะขอแปรญัตติเรือ่งอะไรและมีผูร้ับรองอย่างนอ้ย 2 ท่าน และขออนุญาตใน
ที่ประชุมเรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติทัง้ 3 ท่าน ประชุมวันน้ี เวลา 12.30 น. 
เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ  และขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติอีก
ครั้ง  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อที่จะรู้ว่ามีค าแปรญัตติหรือไม่มี
ค าแปรญัตติ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในเรื่องนีเ้นื่องจากว่าเดมิทีทางองค์การบริหารส่วนต าบลละหารได้เข้าร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร
ข้ึน ต่อมาทางนโยบายของส่วนกลางได้ให้มกีารดูแลข้ึนอีกว่า องค์กรท้องถ่ินมีหน้าที่ต้อง
ดูแลผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ อยู่แล้ว  ดังนั้น จึงมีเงินกองทุนสมทบเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือ กองทุน
เพื่อการดูแลระยะยาวส าหรบัผูสู้งอายุ หรือที่เรียกว่า LTC (Long Term Care)  ซึ่งทาง 
อบต. ได้สมัครเข้าร่วมด้วย แต่การด าเนินการทีผ่่านมานั้นตดิปัญหาอปุสรรคว่า จริงๆ เงิน
ตัวนี้ไม่ควรจะมาผ่านทางองค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานที่ตอ้งรับผิดชอบโดยตรงคือ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และ รพสต. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสงักัดของเขาจะต้องรบัผิดชอบเอง 
แตว่่าเอาเงินน้ีมาผ่านท้องถ่ิน แค่เรารบัเงินมาแล้วผ่านให้ รพสต. แต่อุปสรรคที่ผ่านมาไม่
ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ  กองทุน LTC (Long Term Care)  ปัญหาคือ    
รพสต.ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้เนื่องจากว่าเขามิใช่หน่วยงานที่เป็นนิตบิุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้
สังกัดของสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายอ าเภอ อยู่ภายใต้การดูแลของสาธารณสุขจงัหวัด ซึ่ง 



๑๔ 
 

นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นนิติบุคคล  ดังนั้น รพสต. จงึไม่สามารถใช้เงินงบประมาณนี้ ไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อจัดจ้าง
ก็ไม่ได้ เพราะรับเงินไปแล้วออกใบเสร็จรับเงินไม่ได้เพราะไมใ่ช่หน่วยงานที่เป็นนิตบิุคคล 
จึงมปีัญหา เมื่อมีระบบ Long Term Care เข้ามา กระทรวงมหาดไทยพยายามได้แก้ 
ปญัหาคือ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลทอ้งถ่ินข้ึน ซึ่งระเบียบนี้ได้ออกมาประกาศใช้เมือ่ปีทีผ่่านมา แล้วทาง อบต.ก็ได้
ด าเนินการประกาศรับสมัครผูท้ี่จะมาเป็นอาสาสมัครบรบิาลท้องถ่ิน เพื่อให้มหีน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผูสู้งอายุ ผู้ปุวยติดเตียง ผู้พิการ โดยในระเบียบก าหนดในเบือ้งต้นว่าให้ 
อบต. มีอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินอย่างน้อยแห่งละ 2 คน  โดยอาสาสมัคร ๑ คนจะต้อง
รับผิดชอบผู้สงูอายุหรือผู้ปุวยติดเตียงหรอืผู้พกิารอย่างน้อย ๒ คน แต่ที่ผ่านมานั้นเราก็
ประกาศรับสมัครแต่ไม่มีผู้ใดมาสมัคร เพราะติดด้วยคุณสมบัติผู้ทีจ่ะมาเป็นได้ต้องผ่าน
การฝกึอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัยอย่างนอ้ย 72 ช่ัวโมง แต่จะมีค่าตอบแทนให้
ถ้าผ่านการอบรมมา 72 ช่ัวโมง ให้ปฏิบัติงานเดือนละไม่น้อยกว่า 20 วัน วันละไม่น้อย
กว่า 8 ช่ัวโมง จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท แต่ถ้าได้รับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่สงูข้ึนไป น่าจะ ๙0 ช่ัวโมง จะได้รบัค่าตอบแทนเดือนละ ๖,000 บาท ซึง่ที่
ผ่านมาไม่มผีู้มาสมัครเพราะติดคุณสมบัติตรงนี้ ซึง่จริงแล้ว อสม.ที่ผ่านการอบรมมาก็มา
สมัครได้และไม่ถือว่าเป็นการท างานซ้ าซอ้น  มีเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่แน่นอนกว่า 
อสม. แต่ไม่มผีู้สมัคร และในช่วงทีผ่่านมาปรากฏว่านโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด มี  
งบตัวหนึ่ง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในการท าเรื่องผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ เราจึงกลับมาดูว่าเงินกอง 
ทุน LTC นีต้อนนี้ยังค้างอยู่ เพราะ รพสต. เอาไปแล้วก็ท าอะไรไม่ได้ก็มาค้างอยูเ่ราจะสง่ 
คืนกลับไปให้ สปสช.  อย่างทีผ่มบอกแต่แรกว่าเงินตัวนี้ควรจะให้ทางสาธารณสุขจงัหวัด
หรือสาธารณสุขอ าเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบไป  ดังนั้น ในตอนน้ีเราจึงน าตรงนี้ข้ึนมา 
แล้วมาผนวกกบัในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
กับเงินงบประมาณตรงนี้ทีผู่้ว่าราชการให้มาในวงเงิน 1,800,000 บาท เป็นค่าอปุกรณ์ 
ซื้ออุปกรณ์ ซื้อเตียง ซื้ออปุกรณ์กายภาพบ าบัด  ถ้าเช่นน้ันเรามาด าเนินการตรงนี้ โดย
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ตามประกาศหลกัเกณฑ์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ ในฉบับที่ 2 ได้
ก าหนดให้มกีารจัดต้ังใหอ้งค์กรท้องถ่ินที่เข้าร่วมในกองทุน LTC ให้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพผู้สงูอายุในชุมชนข้ึน อาจจะเรียกว่าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ
จะเรียกว่าศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรืออะไรกแ็ล้วแต่ข้ึน โดยให้มีคณะ 
อนุกรรมการในส่วนของการดูแลในเรื่องของผู้สงูอายุนี้ข้ึนมา ซึ่งในส่วนของ อบต.ละหาร
ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมาแล้วซึ่งมที่านนายกเปน็ประธานอนุกรรมการ และ 
มีผู้แทนจาก รพสต. ทั้ง 2 แห่ง  ผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และในส่วนของ อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Caregiver ข้ึนมาแล้ว เพื่อใหก้าร
ด าเนินการเป็นรูปธรรม จงึมาดูว่าจะใช้สถานทีท่ี่ไหน  รพสต.เองก็ไม่สะดวกสถานที่เตม็  
ดังนั้น ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไดร้ับความกรุณาจากสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร
อนุมัติงบประมาณไปด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไว้ 1 หลัง ทีห่มู่ที่ ๙ ริม
คลองล ารหีลงัหมู่บ้านนครทอง อาคารนี้วัตถุประสงค์ทีส่ร้างมาแต่แรกไม่ได้เพื่อมาใช้ตรง
นี้ ต้องมาขอที่ประชุมสภาอนุมัติงบไปอีกประมาณ 500,000 บาท ในการไปปรับปรงุ  
ให้มีทางลาด ทางกั้น และในการไปติดตั้ง ตอนนีต้ิดฟิมล์กรองแสง ติดเครื่องปรบัอากาศ 
ซึ่งเครื่องปรบัอากาศแจง้ให้ทางมาแก้ไขแล้วและติดฟิมล์กรองแสงไปอีก ถ้าหากว่ายังไม่
เพียงพออาจจะต้องเพิ่มในส่วนของเครื่องปรบัอากาศไปอีกหรือพัดลมเพื่อไปช่วย ดังนั้น  
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ขออนุญาตน าเสนอทีป่ระชุมสภาจึงขอความเห็นชอบในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ผู้สงูอายุและผู้พกิารองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ที่หลัง
หมู่บ้านนครทองปาร์ควิว หมู่ที่ ๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปน็การด าเนินการในเรื่องของ
การใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ในการให้การบ าบัดฟื้นฟผูู้สงูอายุ ผู้พิการ โดยในส่วน
นี้เราจะท าการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบางบัวทอง และรพสต.ทัง้ ๒ แห่ง ที่จะรบัผิดชอบร่วมกัน  ในส่วนของ
อาคาร อบต. จะรับผิดชอบในส่วนของการให้ใช้อาคารรบัผดิชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน ค่าไฟฟูา ค่าน้ าประปา ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ค่าวัสดุที่จ าเป็น  ในส่วนของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รพสต.ทั้ง ๒ แห่ง จะรบัผิดชอบในเรือ่งของเจ้าหน้าที่ที่จะไป
ดูแล ในเรื่องของวัสดุอปุกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับครุภัณฑเ์รื่องของเตียง เรื่องของอปุกรณ์
เครื่องใช้ในการฟื้นฟสูมรรถภาพ  ทาง รพสต. ทางสาธารณสุขอ าเภอ จะรับผิดชอบเจ้า 
หน้าที่มาคอยดูแลให้บริการ และในส่วนของ อบต.เองจะด าเนิน การในการรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถ่ินเพือ่ดูแลผู้สงูอายุ ซึ่งตอนนีเ้ราออกประกาศรบัสมัครอีกครั้ง
หนึ่ง โดยในขณะนี้ได้มีการตกลงร่วมกันทั้งจงัหวัดว่า ปัญหาคือคนที่จะมาเป็นได้ต้องผ่าน
การอบรมที่ผมบอกเมือ่สักครู่  ดังนั้น ตรงนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รบัผิด 
ชอบในการจัดอบรม คือให้ อบต.รับสมัครเข้ามาถึงไมผ่่าน แล้วส่งไปอบรมตามหลกัสูตร
นั้น ๗๒ ช่ัวโมง นั่นคือคนที่จะเข้ามาต้องมีความพร้อม (๑) ถ้าคนที่มีงานประจ าอยู่แล้ว  
คงจะไม่ได้เพราะท่านจะต้องปฏิบัตงิานอย่างน้อยเดือนละ ๒๐ วัน วันละอย่างน้อย ๘ 
ช่ัวโมง  (๒) จะต้องไปอบรม 72 ช่ัวโมง ต้องผ่านการอบรมตามที่กรมอนามัยก าหนด   
ไปอบรมแล้วต้องผ่านต้องเป็นด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการดูแลชีวิตคน ดังนั้นเรา    
จึงประกาศรับสมัคร ในช้ันต้นน้ีรบัมา ๒ คนก่อน แต่เมื่อในโอกาสต่อไปเป็นหน้าที่ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกับ รพสต. ทีจ่ะต้องจัดท าบัญชีรายช่ือผูสู้ง อายุที่อยู่ใน
สภาวะพึ่งพิง ซึง่เขาจะมีเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ทีจ่ะประเมินคือเจ้าหน้าที่ของ รพสต.
เป็นผู้ประเมิน  เพื่อทีส่่วนหนึ่งจะใช้เงินงบประมาณจากกองทุนของ LTC ที่มีอยู่ขณะนี้
ค้างอยู่มา ๒-๓ ปีแล้ว แล้วทาง รพสต.จะตอ้งท า Care Plan (แผนการดูแลผูปุ้วยและ
ผู้สงูอายุ) แล้วมอบหมายว่าใครต้องรับผิดชอบคนไหน และอาสาสมัครบริบาล ท้องถ่ิน   
ก็จะคล้ายกับ Caregiver  อย่างทีผ่มเรียนว่าอย่างน้อยอาสาสมัคร ๑ คน จะรบั ผิดชอบ
ผู้สงูอายุ ๒ คนอย่างน้อย ถ้ามีจ านวนเพิ่มข้ึนให้เพิม่ได้โดยความเห็นชอบของสภา อาจ  
จะเพิม่ขึ้นเป็น ๕ คน ๘ คน ๑๐ คน  เพิ่มได้ตามจ านวนของผู้สงูอายุที่ทาง รพสต.จัดท า
บัญชีรายช่ือออกมาโดยการประเมินตามหลักเกณฑ์ของเขา โดยเฉลี่ยอาสาสมัคร ๑ คน 
ดูแล ๒ คน  ถ้าผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพงิมีจ านวนเพิ่มข้ึนก็สามารถเพิ่มอาสาสมัคร
ได้  คนที่เป็น Caregiver อยู่ คนที่เป็น อสม.อยู่ กม็าเป็นตรงนี้ได้ถือว่าไม่ซ้ าซ้อน โดยที่
อาสาสมัครบริบาลทอ้งถ่ินน่าจะท าสญัญาจ้างกบัทาง อบต. ในแต่ละปีในช่วงหนึง่ปีงบ 
ประมาณ เกณฑ์เหมือนกับมาเป็นพนักงานจ้างในสงักัด อบต. แต่ว่าท่านมีค่าตอบแทน
ประจ าแน่นอน  ในส่วนน้ีจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาในการขอจัดต้ังศูนย์พัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุและผูพ้ิการ โดยขอใช้อาคารอเนกประสงค์ที่หมูท่ี่ ๙ เป็นสถานที่ในการ
ด าเนินการ  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละหารอนุญาตใหใ้ช้อาคารและรบัผิดชอบใน
เรื่องของรายจ่ายประจ า ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น ต้องใช้  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รพสต.ทั้ง ๒ แห่ง รับผิดชอบในการด าเนินงานในการให้ 
การบ าบัดรักษาดูแลผูสู้งอายุ ในการจัดหาครุภัณฑ์รายการทีจ่ าเป็น ขออนญุาตน าเสนอ  
ที่ประชุมสภาโดยสรปุสาระส าคัญให้ทีป่ระชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ประธานฯ  ตามที่ท่านปลัดได้ช้ีแจงฯ เรื่องการขอจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผูพ้ิการ      
   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืไม ่

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
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ผมในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของหมู่และอยู่ในชุมชน ผ่านเข้าออกตรงนี้เป็นประจ า ยินดีที่ได้มี
หน่วยงานประเภทนีเ้กิดข้ึนในต าบลในหมูท่ี่ ๙ ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปุวย   
ผู้สงูอายุ  ซึ่งปจัจบุันมีมากและเกิดมากขึ้นเรือ่ยๆ ด้วยโรคหนึ่งที่เรียกว่า โรคเส้นเลือด
สมองตีบ โรคนีจ้ะเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ตอนนี้เต็มไปหมด ไม่ว่าจะกลางคนหรอื
ผู้สงูอายุ หรอืบางคนเดินอยู่ดีๆ กเ็ป็นได้ เพราะว่าเราก็ไม่ไดต้รวจสุขภาพกันคนส่วนใหญ่
ปัจจุบันเพราะค่าตรวจสุขภาพก็แพง และคนส่วนใหญ่ไม่อยากไปหาหมอ กลัวหมอบอก   
ว่ามีโรค ก็ยินดคีรับในส่วนของทีจ่ะใช้อาคารสถานที่ตรงนีเ้ปน็สถานที่ทีจ่ะให้การดูแล
ผู้ปุวยที่มสีภาวะพึ่งพงิ แต่ประเด็นหนึง่ที่อยากพูดคือเรื่องปูาย ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของปูาย ยังเป็นปูายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล และยงัเป็นศูนย์ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภัยพบิัติ  ก็อยากให้เปลี่ยนปูาย   
ซึ่งเป็นปูายที่ดีนิดนึง  ไม่ใช่ว่าชาวบ้านถามผมว่าเป็นอะไร ผมบอกว่าจะมหีมอมาอยู่มี      
การดูแล เขาบอกว่าท าไมปูายยงัเป็นแบบนี้  และฝากอกีเรื่องหนึ่งคือเรือ่งปูายซอยที่    
ถอดออกทิ้งไว้ ซึ่งผมกลัวว่าจะ  พุพัง อยากให้ไปติดตั้งเหมือนเดิม เพราะว่าชาวบ้านถาม
มาบอกว่าอย่าเอาปูายของเขาไปทิง้เพราะว่าเขามีคนทีจ่ะมาจากภายนอกแล้วใช้เส้นทาง
แล้วก็มาไม่ถูก อยากจะฝาก ๒ เรื่อง 

 

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 

ในส่วนของปูายช่ือศูนย์ เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรากจ็ะด าเนินการในการจัดท า
ปูายช่ือศูนย์ให้  ในส่วนของปูายซอยที่ว่าน้ีทางกองช่างไปด าเนินการด้วย  ในส่วนของ
ปูายศูนย์ถ้าที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว เราก็จะไปจดัท าให้ เรากจ็ะจัดท าบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่าง อบต.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ รพสต.   
ในเรื่องของการด าเนินการศูนย์นี้ และจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการของศูนย์ 
เพื่อให้คณะกรรมการข้ึนมารบัผิดชอบในเรือ่งของการใช้จ่ายเงินในกองทุน LTC นี้          
มิเช่นน้ันแล้วมันไปต่อไม่ได้ จะให้คณะกรรมการนีเ้ป็นผู้รบัผดิชอบ เพราะว่าตอนน้ีเงิน 
กองทุนนีเ้ปิดบัญชีเอาไว้ต่างหากอยู่แล้ว นี้คือข้ันตอนของการท างานต่อไปตามระบบ
ระเบียบต่อไป 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอกีหรือไม่ 
   - ไม่มี –  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
   และผู้พกิาร ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๔ ท่าน) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายบุญมี ช่ืนสมศักดิ ์
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 

เนื่องจากในช่วงของวิกฤตการณ์ไวรสัโคโรน่า 2019 ทีผ่่านมา ผมได้ประสานไปที่ทาง
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ตอนนี้ได้รับความสนบัสนุนช่วยเหลือมาจากบริษัท ส.ศิลป 
(2521) จ ากัด เขาได้ให้ความอนเุคราะห์ถุงยังชีพมา จ านวน ๕๔๖ ถุง โดยที่ขอไปคือ
ขอให้กับในส่วนของผูพ้ิการและผู้ปุวยติดเตียง ซึง่เขาได้ให้ความอนุเคราะห์ถุงยังชีพมา
โดยได้เน้นไปว่าส่วนใหญ่ของเราเป็นพี่น้องมุสลิม ดังนั้น การจัดถุงเขาเลยจัดแยกมาให้
เป็นของมุสลิม เป็น ของไทยพุทธ  ในวาระนี้จึงน าเรียนที่ประชุมท่านสมาชิกเพื่อโปรด 



๑๗ 
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ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทราบและเพื่อขอความร่วมมอืท่านในการด าเนินการในการที่จะต้องแจกจ่าย เพราะว่า
แน่นอนว่าการจะไปแจก จ่ายให้นั้นในส่วนของผู้พิการบางทา่นอาจจะมารบัเองไม่ได้ 
อาจจะให้ผู้แทนที่อยู่ในครอบ ครัวเดียวกันมารับแทน หรือผูปุ้วยติดเตียง แต่ถ้าสุดท้าย
แล้วไม่มีใครมารับหรือมาไม่ได้ เราคงต้องทางเจ้าหน้าที่ ทางกองสวัสดิการสังคมจะน าไป
ให้ที่บ้าน โดยไดก้ าหนดว่าจะแจกจ่ายดังนี้ ขณะนี้เรามีผูพ้ิการและผู้ปุวยติดเตียง จ านวน 
49๖ คน โดยแยกแต่ละรายหมูอ่ยู ่
          วันที่  21  สิงหาคม  2563  หมู่ที่ ๗ (6๗ ราย) 
             - เวลา 09.30 น. - 11.๓0 น.      ณ สุเหร่าอสิลามียะห์   
             - เวลา 13.๓0 น. - 16.๐0 น.      ณ สุเหร่าแดง   
          วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๔  หมู่ที่ 1 (48 ราย) หมู่ที่ 4 (65 ราย)   
             - เวลา 13.00 น. – 16.00 น.     ณ อิสลามสมัพันธ์ สาขา ๓                 
          วันที่  25  สิงหาคม  2563   
             - เวลา 09.30 น. - 11.๓0 น.  หมู่ที่ ๓ (๒๓ ราย)   ณ มัสยิดอุ้ลยา   
             - เวลา 13.00 น. - 16.30 น.  หมู่ที่ ๒ (๗๔ ราย)   ณ สุเหร่าปากคลองล าร ี
          วันที่  2๖  สิงหาคม  2563   
             - เวลา 09.30 น. - 11.๓0 น.  หมู่ที่ ๖ (๓๒ ราย)   ณ อบต.ละหาร   
             - เวลา 13.00 น. - 16.๐0 น.  หมู่ที่ ๕ (๔๗ ราย)   ณ บ้านประธานสภาฯ 
          วันที่  2๗  สิงหาคม  2563   
             - เวลา 09.30 น. - 11.๓0 น.  หมู่ที่ ๘ (๕๔ ราย)   ณ สุเหร่าเขียว   
             - เวลา 13.00 น. - 16.๐0 น.  หมู่ที่ ๙ (๘๖ ราย)   ณ สุเหร่าแสงประทีป 
          นอกจากนี้แล้วยังมเีหลืออยู่อกีซึ่งได้น าเรียนกบัท่านนายกว่าในส่วนที่เหลืออยูอ่ีก
ประมาณ ๕๐ ถุง อาจจะไปเพิ่มให้ เช่น ครอบครัวทีม่ีเด็กก าพร้าอยู่หลายคน หรอืครอบ 
ครัวที่มีอยู่จ านวนมากหลายคน หรือมีผูพ้ิการอยู่ ๑ คน แต่ครอบครัวนั้นมีกันอยู่ ๑๐ คน 
อาจจะเพิ่มในส่วนของรายต่างๆนี ้ทีเ่ขาให้มารวมทั้งหมด 546 ถุง เมื่อแจกในจ านวนน้ี
จะเหลอื 50 ถุง จะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของรายที่เห็นว่ามีจ านวนอยู่มาก หรือว่ามี
ฐานะที่ล าบากหรือขัดสน ตามก าหนดวันเวลาที่แจ้งให้ทราบ ฝากท่านช่วยประชาสมัพันธ์  
จะมีข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ าดื่ม บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป กับเรามีข้าวสารเป็นถุงๆ อยู่ จาก
บริษัท JRM เจริญมิตรกรุ๊ป จ ากัด เขาให้มา อาจจะมาเพิ่มเข้าไป ซึ่งอาจจะไม่พอทั้งหมด
เพราะเป็นในส่วนหนึ่งที่บริษัท JRM เขาให้มาซึ่งเขาใส่ถุงมาแล้วเป็นข้าวสารถุงละครึ่งกิโล 
          เรื่องต่อมา ฝากท่านช่วยประสัมพันธ์ในเรื่องของการรบัสมัครอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ิน ตอนนี้ยังไม่มผีู้มาสมัคร ความรู้ควรจบข้ันต่ า ม.๓  อายุ 18 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป 
เพราะว่าจะต้องท าสญัญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต. ชายหรือหญงิก็ได้ที่มีใจรักที่จะ
ให้การดูแลผู้พกิาร ผูสู้งอายุได ้ ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาสมัครได้ทีก่องสาธารณสุขฯ 
ในทุกวันเวลาราชการ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี ้หลังจากนั้นเมื่อผ่านการคัดเลือก
แล้ว 2 คน เราต้องส่งเขาไปอบรม 2 คน ส่วนที่เข้ามาสมัครเราค่อยมาพจิารณาดูว่าหาก
เรามผีู้สงูอายุผู้พิการเพิม่เราสามารถทีจ่ะเพิม่ได้ ให้มาสมัครไว้ก่อน อาจจะเกิน 2 คน
ค่อยว่ากัน เพราะในส่วนของตรงนีง้บประมาณของ อบต. ในการทีจ่ะด าเนินการในส่วน
ของค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท คงไม่เป็นปญัหาเท่าไรถ้าจ าเป็นจะต้องเพิ่มเข้ามาอีก    
๑ หรือ ๒ คน  สถานที่ศูนย์มีแล้วที่สภาให้ความเห็นชอบไป จะมสี่วนของโรงพยาบาล 
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บางบัวทอง รพสต.ทัง้ ๒ แห่ง ที่จะคอยช่วยดูแลเป็นพีเ่ลี้ยงให้ด้วย  การท างานแล้วแต ่
การตกลงกันของผู้ดูแล ทางสาธารณสุขอ าเภอ กบั รพสต.ทัง้ ๒ แห่ง เขาจะก าหนดมา
ปฏิบัติงานสัปดาหล์ะกี่วัน ๒ วัน ๓ วัน ก็แล้วแต่ แต่ว่าในส่วนของอาสาสมัครระเบียบ
ก าหนดว่าต้องท างานไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน วันละไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง ไม่จ าเป็น
ว่าต้องมาท างานที่ศูนย์ อาจจะไปถึงที่บ้านของผูสู้งอายุ ของผู้ปุวยติดเตียง ของผู้พกิาร 
นั้นก็ได้ คนที่จ าเป็นต้องมาที่ศูนย์คือมาเพื่อฟื้นฟูบ าบัดรักษา  ส่วนคนอื่นอาจจะไปดูแล   
ที่บ้านก็ได้ เช่น ไปนวดให้กับผู้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ไปท ากายภาพที่บ้านได้  จะท างาน
กี่วันอยู่ที่การตกลงของทัง้ ๒ แห่งว่าสะดวกอย่างไร  น าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ   
          ในส่วนของการประชุมครั้งต่อไป ขอนัดประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ ๓      
เพื่อพจิารณาข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 
25 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดสอบถามเรื่องอื่นอีกหรือไม่ 
   ไม่มี  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
 
     ลงช่ือ นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ช่ืนสมศักดิ์)    
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานแล้วจึงลงลายช่ือ 
 

     ลงช่ือ    นายเดชา  มะปูเลาะ  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายเดชา  มะปูเลาะ)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
     ลงช่ือ   นายสมเกียรติ  เจริญสุข   คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมเกียรติ  เจริญสุข)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
     ลงช่ือ  นางสาวปิยวรรณ ศิริแสน คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 
            (นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน)    
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 
 
 



๑๙ 
 

 
 สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลละหาร มมีติรบัรองรายงานการประชุมฯ ในคราวประชุมสมัยสามญั                      
ประจ าปี พ.ศ. 256๓  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๓/256๓  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓         
 
 
     ลงช่ือ  นายทองสุข  แสงจันทร ์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
              (นายทองสุข  แสงจันทร์)    
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร  
 


