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รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร   

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีสาม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่  ๒๐  สิงหาคม  256๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร  

 
 

ผู้มาประชุม  

1 นายทองสุข     แสงจันทร์ ประธานสภา อบต.ละหาร 
2 นายสมหวัง     คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร 
3 นายประเสริฐ   บินมูซา สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
4 นายเดชา        มะปูเลาะ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 1 
5 นายทัศไนย     แจ้งโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 3 
6 นายประจบ     แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ ๕  
7 นายสมศักดิ์    อาจหาญ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
๘ นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 6 
9 นายปรีชา    วาแสนดี สมาชิกสภา อบต.ละหาร หมู่ที่ 7 

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

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมศักดิ์  อยู่เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
2 นายสุชาติ   เชยเอม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
3 นางสาววรรณภา  วันแอเลาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร 
4 นางสาวสไบพร   ยีดิน หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
5 นายเกรียงไกร  เหลือน้อย ผู้อำนวยการกองช่าง 
๖ นายธนกฤต  ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๗ นางจุรี  คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
๘ นางสาวยุพาวรรณ  วันแอเลาะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
๙ นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑๐ นางพิมธิดา   ทับทิม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑๑ นางสาวจุฬารัตน์  แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๑๒ นางสาวธัญภา   แก้วภิรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๓ นางสาวเพ็ญพักตร์  วาแสนดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๔ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เลขานุการฯ  วันนี้มีท่านสมาชิกลาการประชุม ๒ ท่าน นายสมศักดิ์ ขันประสิทธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี ๓ และ  
   นายประดิษฐ์ เทศเซ็น สมาชิกหมู่ท่ี ๒  ต้องขออภัยทุกท่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   ที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งส่งตามไปให้ทีหลัง ขณะนี้เข้าใจว่าน่าจะ  
   อยู่กับทุกท่านแล้ว และมีเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกเพ่ิมเติมเช้านี้อีก ๑ ฉบับ คือบัญชี   
   ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
    ขณะนี้ได้เวลาแล้ว และนับองค์ประชุมแล้วขณะนี้มีท่านสมาชิกเข้ามานั่งอยู่ในที่ 
   ประชุมแล้วจำนวน ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ     
   เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

นายทองสุข แสงจันทร์ 
ประธานสภาฯ 

วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เชิญประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น.
สมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร รายงานว่าสภาองค์การบริหารส่วน 
   ตำบลละหาร ได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่สาม กำหนด 
   ไว้ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่าง    
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในระยะเวลาที่กำหนดตามสมัยประชุมได้  
   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมาย จำเป็นต้อง 
   ขอขยายระยะเวลา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่สาม ออกไปอีก ๑๕ วัน นั้น 
    นายอำเภอบางบัวทองพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง  
   พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัย 
   ประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม  
   ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 256๔  สมัยท่ีสาม   
   ครั้งที่ ๑/256๔ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 

เลขานุการฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔        
   สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 256๔  
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    หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  
    หน้าที่ 2 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศ 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔      
   สมัยที่สาม  และระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
    หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓,๔,๕ ซึ่งประชุมได้อนุมัติให้กันเงิน
   งบประมาณรายจ่ายฯ ของกองช่าง ๒ โครงการ ของกองสาธารณสุข ๒ โครงการ และกอง
   การศึกษา ๓ โครงการ  
    หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๕ ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ขยายเวลา
   เบิกจ่ายเงินฯ ของสำนักงานปลัด ๑ โครงการ  กองช่าง ๓ โครงการ 
    หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องรายงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซึ่งท่านนายกได้แถลงในเบื้องต้น และปลัดฯ 
   ได้ชี้แจงในรายละเอียด   
    หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  ๖.๑ เรื่องขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๗,๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้
   เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    หน้าที่ ๘ ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
   ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๘,๙ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
   โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    หน้าที่ ๙ เป็นเรื่องอ่ืนๆ ที่ท่านนายกได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการ 
   ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเรื่องของการ 
   ดำเนินการศูนย์พักคอย อบต.ละหาร ที่สถาบันอัรรอบิตี้ หมู่ ๒ รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ 
   ๙,๑๐,๑๑  ซึ่งได้เรียนให้ท่านทราบถึงสถานะการคลังในเรื่องของรายรับจริง รายจ่ายจริง 
   ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    หน้าที่ ๑๒ เรียนให้ทราบถึงในส่วนของการดำเนินการรายรับจริง รายจ่ายจริง    
   และในส่วนของเงินสะสม 
    มีทั้งหมด ๑๒ หน้า มีท่านสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
   หรือไม่  

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

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.256๔ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ ๑/256๔ 
   วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่แล้ว) 
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ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี ๑  รับหลักการ 

นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ 
นายก อบต.ละหาร 
 

        ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ 
        บัดนี้ ได้เวลาที่ต้องนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้พิจารณาให้ความเห็น 
ชอบก่อนนำเสนอให้นายอำเภออนุมัติ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๘๗  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมแล้วมาจัดทำเป็นข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สำหรับรายละเอียดขอมอบให้ปลัด 
อบต.ละหาร เป็นผู้นำเสนอในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

        จงึนำเรียนเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้โปรดร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รายละเอียดต่างๆ จะอยู่ในแฟ้มที่ได้จัดทำให้ท่านได้ดูแล้ว มีอะไรที่คิดว่าขาดตก
บกพร่อง ทางผู้บริหารยินดีน้อมรับในทุกเรื่องของการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ประกอบกับปีนี้เราล่าช้าในเรื่องของการจัดทำแผน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มีระเบียบแบบแผน 
ที่จะขยายเวลาได้ เราก็ได้ดำเนินการในลักษณะนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง 
มหาดไทยที่ได้สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณของแต่
ละปีขึ้นเพ่ือขออนุมัตินายอำเภอดำเนินการในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้มาร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  
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ในส่วนของการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้กำหนดให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลและ  
จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดคือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้
ถูกยกเลิกระเบียบเดิมและออกระเบียบใหม่ออกมา โดยสาระสำคัญของระเบียบนี้กำหนด 
ให้งบประมาณรายจ่ายนั้นให้เปลี่ยนแก้ไขจากคำว่าหมวดเป็นงบ โดยให้มีรายจ่ายตาม
แผนงานใน ๒ ลักษณะด้วยกันคือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน และกำหนด
วิธีการในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย ในงบกลางให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าให้ใช้
จ่ายในกรณีใดได้ และกำหนดในเรื่องของวิธีการในการจัดทำว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายนั้นไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
โครงการ กิจกรรม จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาจึงจะนำมาตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณได้โดย 
ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณนั้นก็กำหนดไว้ว่าข้อบัญญัติงบประมาณให้พิจารณา
เป็น ๓ วาระ วาระที่ ๑ รับหลักการ วาระท่ี ๒ การแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ การลงมติ ซ่ึง
วาระท่ี ๓ จะไม่มีการอภิปราย 
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        ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารเรามีพ้ืนที่ประมาณ ๑๘.๑๖ ตาราง
กิโลเมตร จำนวนประชากร ๒๔,๙๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)       
        สถานะการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  องค์การ
บริหารส่วนตำบลละหาร 
        - มีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๕๒,๒๙๖,๔๘๘.๘๓ บาท 
        - มีเงินสะสม  จำนวน  ๕๐๓,๒๐๔,๓๙๙.๘๔ บาท 
        - มีเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๐๖,๖๑๒,๗๗๓.๒๖ บาท 
        ในส่วนของประมาณการรายรับของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๘๕๐,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย 
        รายได้หมวดภาษี ที่ อบต.จัดเก็บเอง   
        - หมวดภาษีอากร (ภาษีท่ีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีดินและสิ่งปลูก
สร้าง ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์) ประมาณการรายรับไว้รวม ๖๘,๐๖๕,๐๐๐ บาท  
        - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ประมาณการรายรับไว้รวม 
๕,๗๑๕,๖๐๐ บาท(ค่าธรรมเนียมอนุญาตการขายสุรา ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมใบ 
อนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าปรับอื่นๆ  ค่าใบอนุญาต
รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร)   
        - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรายรับไว้รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) 
        - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรายรับไว้รวม ๑๘๐,๑๐๐ บาท (ค่าขาย
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ) 
        รายได้จากหมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรายรับไว้รวม ๑๐๔,๘๙๐,๐๐๐ บาท  
จะประกอบด้วยภาษีต่างๆ  ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ  ภาษี 
มูลค่าเพ่ิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ค่าภาคหลวงแร่  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ค่า 
ธรรมเนียมจดทำเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน) ในรายละเอียดจะอยู่
ในหน้าที่ ๓ และหน้าที่ ๒๒-๒๕ 
        รายได้จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรายรับไว้ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        

        ในส่วนของประการรายจ่าย ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ท้ังสิ้น ๒๒๕,๘๓๖,๓๙๖ 
บาท  ซ่ึงต้ังประมาณการรายจ่ายไว้ต่ำกวา่ประมาณการรายรับ ๑๔,๓๐๔ บาท  โดยตั้ง
ประมาณการรายจ่ายไว้ใน ๔ ด้าน  ๑๑ แผนงาน ประกอบด้วย  
        ๑) แผนงานงบกลาง จะประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในแผน 
งานงบกลางในการเบิกจ่าย จะมีสำนักงานปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง
สวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวม ๓๘,๙๕๒,๐๕๒ บาท 
รายจ่ายที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่ของงบกลางจะเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันที่กฎหมายกำหนดให้
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องค์กรท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย ได้แก่  
          - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
          - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ๔๐,๐๐๐ บาท 
          - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
          - เบี้ยยังชีพผู้พิการ  ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
          - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ๗๐,๐๐๐  บาท 
          - เงินสำรองจ่าย  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย
ในงบกลางนั้นให้ใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น กรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือด 
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยการใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย ซึ่งเงินสำรองจ่ายนี้ตั้งไว้จำนวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าหากว่าไม่เพียงพอสามารถท่ีจะโอนเงินจากรายจ่ายตัวอ่ืนมาเพ่ิมได้ 
หรือกรณีที่เกิดสาธารณภัยขึ้นมา เงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสม
ได้ โดยการใช้จ่ายเงินสะสมมีอยู่ ๒ กรณีคือ เป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับอำนาจของสภา 
          - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ๓,๖๕๗,๐๑๒ บาท 
          - เงินชว่ยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ  ๕,๐๔๐ บาท 
          - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ๕๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในส่วนของกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพ ทางสำนักงาน สปสช. ได้เพ่ิมการจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนให้กับ 
อบต.ละหารแล้วของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๙๔๓,๐๐๐ บาท โดย อบต.จะต้องจ่าย
สมทบ ๕๐% ของจำนวนเงินที่ สปสช. ตั้งมาให้คือ อบต.ต้องจ่ายสมทบเข้าไปประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  ในรายละเอียดของแผนงานงบกลางจะอยู่ในเอกสารร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหน้าที่ ๑๑๒-๑๒๑ 
 

        ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป จะมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องคือ สำนักงานปลัด กอง
คลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวม ๖๑,๗๑๓,๕๑๐ บาท  โดยแยก
ออกเป็น งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งานบริหารงานคลัง  งานควบ 
คุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
           ในงานบริหารทั่วไป ของสำนักงานปลัด ตั้งไว้ ๕๐,๔๔๐,๑๓๐ บาท  โดยมี
ค่าใช้จ่าย  
          งบบุคลากร  ตั้งไว้ ๑๑,๕๖๔,๘๘๐ บาท จะเป็นพวกเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
และเงินเดือน ค่าตอบแทน (ฝ่ายประจำ)  
           งบดำเนินงาน ตั้งไว้ ๘,๘๓๕,๗๓๐ บาท จะเป็นรายจ่ายประจำเป็นค่าตอบแทน
และค่าใช้สอย  
          -  ค่าตอบแทน ตั้งไว้ ๓,๒๖๒,๑๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท   ค่าเช่าบ้าน ๑๙๐,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ๓๐,๐๐๐ บาท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ ๒๕,๐๐๐ บาท  เงินช่วย 
เหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น ๗,๑๐๐ บาท 
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           - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๓,๐๒๘,๖๕๐ บาท จะเป็น 
             - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
             - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๕๐,๐๐๐ บาท   
             - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
             - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๕๐,๐๐๐ บาท   
             - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ บาท    
             - โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทรา 
ธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
             - โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
             - โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานท้องถิ่น ๑๒๓,๓๔๐ บาท 
             - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ๘๑๒,๔๓๐ บาท  โครงการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ๘๓,๑๔๐ บาท   
             - โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕๘,๗๔๐ บาท      
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดสุำนักงาน  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๕๐,๐๐๐ บาท วัสดุงานบ้านงานครัว  ๑๒๐,๐๐๐ บาท วสัดุก่อสร้าง  
๓๐,๐๐๐ บาท  วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๓๐,๐๐๐ บาท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
๑๐,๐๐๐ บาท  วสัดุคอมพิวเตอร์  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท  เป็นค่าไฟฟ้า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าบริการโทรศัพท์  ๓๐,๐๐๐ บาท  ค่า 
บริการไปรษณีย์  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ๒๕,๐๐๐ บาท  
           งบลงทุน  ตั้งไว้  ๓๐,๐๓๙,๕๐๐  บาท จะเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
           - ค่าครุภัณฑ ์ ตั้งไว้ ๓๙,๕๐๐ บาท จะเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเครื่องปรับ 
อากาศแบบติดผนัง ๑๙,๕๐๐ บาท และตู้อกสารเหล็ก ๒๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อที่ดินเพ่ือใช้
ปฏิบัติราชการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบต.ละหาร จำนวนเนื้อที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ 
ในเขตพ้ืนที่ตำบลละหาร 
           

          ในงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ  ตั้งไว้ ๒,๒๖๗,๗๖๐ บาท  ในส่วนของฝ่าย
นโยบายและแผน จะเป็น 
          งบบุคลากร  ตั้งไว้ ๙๙๕,๗๖๐ บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
          งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท  
          - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าเช่าบ้าน ๓๖,๐๐๐ บาท  และ   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๙,๐๐๐ บาท  
          - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
๕๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการ
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เดินทางไปราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๔๐,๐๐๐ บาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้านและบุคลากรท้องถิ่น  ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๑๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสำนักงาน ๓๐,๐๐๐ บาท และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ๕๐,๐๐๐ บาท 
           งบลงทุน  ตั้งไว้ ๒๗,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าครุภัณฑส์ำนักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๗,๐๐๐ บาท 
 

          ในงานบริหารงานคลัง ของกองคลัง  ตั้งไว้ ๘,๖๕๑,๘๘๐ บาท จะเป็น 
          งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๗,๐๖๑,๒๘๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ  เงิน
ประจำตำแหน่ง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
          งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ ๑,๕๐๓,๔๐๐ บาท จะเป็น  
          - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๓๐๑,๔๐๐ บาท  จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๑๒๓,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
๙๘,๔๐๐ บาท 
           - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๕๑๐,๐๐๐ บาท จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
           - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๕๘๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสำนกังาน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  ๑๐,๐๐๐ บาท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเชื้อ 
เพลิงและหล่อลื่น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุคอม 
พิวเตอร์  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  ๑๑๒,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าบริการโทรศัพท์  
๑๒,๐๐๐ บาท  ค่าบริการไปรษณีย์  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
          งบลงทุน  ตั้งไว้  ๘๗,๒๐๐ บาท  จะเป็น  
          - ค่าครุภัณฑ ์ จะเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒๔,๐๐๐ บาท ค่าชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ  ๗,๖๐๐ บาท  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ ๑  ๔๔,๐๐๐ บาท   
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๑,๖๐๐ บาท 
 

         ในงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
เป็นอีกงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากซึ่งตั้งขึ้นตามกรอบโครงสร้างใหม่  ตั้งงบประมาณไว้  
๓๕๓,๗๔๐ บาท จะเป็น 
         งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๒๒๒,๒๔๐  บาท จะเป็นเงินเดือน 
         งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๗๕,๐๐๐ บาท  
         - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๕,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการอบรม ๕๐,๐๐๐ บาท 
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         - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เป็นวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ บาท  
          งบลงทุน  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท   
          - ค่าครุภัณฑ ์ จะเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕,๕๐๐ 
บาท  ตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก ราคา ๕,๐๐๐ บาท  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒๒,๐๐๐ บาท  ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  ๗,๕๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  ๑๒,๐๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส  ๗๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการ  ๓,๘๐๐ บาท 
        รายละเอียดของแผนงานบริหารงานทั่วไป อยู่ในเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 
หน้าที่ ๑๒๒-๑๘๙  
 

        ๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นอีกงานหนึ่งที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกรอบโครงสร้างใหม่   ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้รวม 
๕,๘๔๘,๔๑๐ บาท  (รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารตั้งแต่หน้าที่ ๑๙๐-๒๐๙) จะเป็น   
            งบบุคลากร  ตั้งไว้ ๒,๕๗๖,๘๘๐ บาท จะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
            งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๒,๔๙๖,๐๐๐ บาท จะเป็น 
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๘๖,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่าบ้าน  ๓๖,๐๐๐ บาท 
             - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนใน
การฝีกอบรม  ๒๐,๐๐๐ บาท  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการฝึกอบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมพูนศักยภาพสมาชิก อปพร. ๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน อปพร. ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย 
อุทกภัย ภัยทางน้ำ วาตภัย  ๙๐,๐๐๐ บาท  โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อม
แผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
             - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้ ๙๒๐,๐๐๐ บาท  วสัดุสำนักงาน ๒๐,๐๐๐ บาท วสัดุไฟฟ้า
และวิทยุ  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  วสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ๒๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุคอมพิวเตอร์  
๓๐,๐๐๐ บาท  วสัดุเครื่องดับเพลิง  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุจราจร  ๕๐,๐๐๐ บาท 
            งบลงทุน  ตั้งไว้ ๗๗๕,๕๓๐ บาท  จะเป็น 
            - ค่าครุภัณฑ ์ จะเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก ราคา 
๕,๐๐๐ บาท 
             - ครุภัณฑก์ารเกษตร เป็นรายการที่ตั้งไว้เป็นรายการที่สำคัญและจำเป็น เป็น  
ค่า เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 
๒๖,๒๑๕ บาท รวม ๕๒,๔๓๐ บาท  และค่าเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาด    
๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙๖,๘๐๐ บาท รวม ๑๙๓,๖๐๐ บาท 
             - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จะเป็นค่าเครื่องอัดจารบี จำนวน ๑ เครื่อง  ๒๔,๕๐๐ บาท 
             - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยการเปลีย่นถังบรรจุน้ำใหม่ เป็นถังน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร 
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        ๔) แผนงานการศึกษา  (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๒๑๐-๒๔๗)  ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้รวม  ๒๖,๘๑๓,๐๐๕  บาท  จะประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 
หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
           ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้  ๓,๐๘๙,๐๒๐  บาท 
(รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๒๑๐-๒๒๘) จะเป็น 
            งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๒,๒๔๐,๒๒๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๗๖๔,๐๐๐ บาท จะเป็น 
           - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ๕,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  ๙,๐๐๐ บาท 
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓๑๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
๕๐,๐๐๐ บาท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๕๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นวัสดุสำนักงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๐๐๐ บาท วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๐,๐๐๐ บาท วัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง ๕๐,๐๐๐ บาท  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ๑๐,๐๐๐ บาท  วัสดคุอมพิวเตอร์  ๘๐,๐๐๐ บาท 
            งบลงทุน  ตั้งไว้  ๘๔,๘๐๐ บาท               
            - ค่าครุภัณฑ์ เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  ๖,๐๐๐ บาท     
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ 
บาท  ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์  ๙,๐๐๐ บาท  
            - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จะเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ๗,๕๐๐ 
บาท  เครื่องสำรองไฟฟ้า  ๕,๘๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน  ๑๒,๐๐๐ บาท 
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  ๗๐๐ บาท  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  ๓,๘๐๐ บาท 
 

            ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไว้  ๒๓,๓๑๖,๐๐๕ บาท 
(รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๒๒๙-๒๔๕) จะเป็น 
           งบบุคลากร  ตั้งไว้ ๙,๑๑๖,๖๔๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินวิทยฐานะ  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๘,๓๒๒,๕๖๕ บาท  จะเป็น  
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๗๗,๑๐๐ บาท  จะเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓,๗๕๙,๕๘๕  บาท  จะเป็น 
              - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ๕๐,๐๐๐ บาท   
              - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๐๒,๘๕๐ บาท   
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              - โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  ๑๘,๒๙๐ บาท   
              - โครงการอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๕๕,๕๕๐ บาท   
              - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๒,๔๓๒,๘๙๕ บาท   
              - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๔,๒๕๑,๘๘๐ บาท  จะเป็นวัสดสุำนักงาน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุงานบ้านงานครัว ๓,๗๒๑,๘๘๐ บาท  วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ๘๐,๐๐๐ บาท  วสัดุคอมพิวเตอร์  ๔๐,๐๐๐ บาท  วัสดุ
การศึกษา  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุสำรวจ  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุดนตรี  ๒๐,๐๐๐ บาท   
            - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  ๒๓๔,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  ๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ๘๔,๐๐๐ บาท 
           งบลงทุน  ตั้งไว้  ๑๒๒,๘๐๐ บาท 
            - ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์การศึกษา เป็นค่าจัดหาชุดอุปกรณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๗๐๐ บาท  รวม
๑๒๒,๘๐๐ บาท (สำหรับ ศพด.สุเหร่าเขียว  ศพด.เกาะลอย  ศพด.น๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสสลาฮ์  
และ ศพด.แสงประทีป) 
           งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  ๕,๗๕๔,๐๐๐  บาท   
           - เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ๕,๗๕๔,๐๐๐ บาท   
          

           ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ  ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ ๔๐๗,๙๘๐  บาท  
(รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๒๔๖-๒๔๗) จะเป็น 
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๔๐๗,๙๘๐ บาท 
            - ค่าใช้สอย  จะเป็นโครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและ
ป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E) ตั้งไว้ ๙๕,๗๔๐ บาท  และโครงการจัดงาน   
วันเด็กแห่งชาติ  ๓๑๒,๒๔๐ บาท 
 

        ๕) แผนงานสาธารณสุข (รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารหน้าที่ ๒๔๘-๒๘๕)  ตั้งงบ 
ประมาณรายจ่ายไว้รวม  ๘,๖๓๗,๘๙๐ บาท  ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน   
 

           ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งไว้  ๒,๑๐๑,๗๐๐ บาท  
           งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๘๗๗,๒๐๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
ข้าราชการ  เงินประจำตำแหน่ง  
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๑,๒๒๒,๐๐๐ บาท   
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  ๑๒๒,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๗๒,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ๒๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๒๘๐,๐๐๐ บาท จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
 



๑๒ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้  ๗๙๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นวัสดุสำนักงาน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท     
วัสดุงานบ้านงานครัว ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  วสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ๕๐,๐๐๐ บาท  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุอื่น 
๒๐,๐๐๐ บาท  
           - ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าไฟฟ้า  ๒๔,๐๐๐ บาท      
และค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ๖,๐๐๐ บาท 
           งบลงทุน  ตั้งไว้  ๒,๕๐๐ บาท 
            - ค่าครุภัณฑ์  เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ๒,๕๐๐ บาท 
 

           ในงานโรงพยาบาล  ตั้งงบประมาณไว้  ๒๘๕,๐๐๐ บาท  (รายละเอียดจะอยู่
ในหน้าที่ ๒๖๐-๒๖๕)  
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท    
            - ค่าวัสดุ  จะเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  วสัดุ
เครื่องแต่งกาย  ๕๐,๐๐๐ บาท 
            งบลงทุน  ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐ บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์  ๑๕,๐๐๐  บาท  จะเป็นค่า
เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท  
ค่าเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๕๐๐ บาท  รวม 
๓,๐๐๐ บาท  ค่าชุดเครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท  
รวม ๖,๐๐๐ บาท  
           งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเด็กและเยาวชน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อุดหนุให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง  โรงเรียนสุเหร่าสุเหร่าแสงประทีป  โรงเรียน
สุเหร่าเขียว  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา  โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 

           ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ตั้งงบประมาณไว้  
๖,๒๕๑,๑๙๐  บาท  จะอยู่ในกองสาธารณสุขฯ และกองส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียด
จะอยู่ในหน้าที่ ๒๖๖-๒๘๕)   
            งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๔,๙๘๖,๒๔๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
ข้าราชการ เงินประจำตำแหน่ง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
            งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๑,๐๘๔,๙๕๐  บาท  
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ๕๐,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๒๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๙๑๔,๙๕๐ บาท  จะเป็น 
              - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๕๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันแมว สุนัข  ๘๕,๐๐๐ บาท   
              - โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
              - โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
๑๕๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด  ๕๐,๐๐๐ บาท   
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              - โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ๗๙,๙๕๐ บาท 
            งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เป็นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ทั้ง ๙ หมู่ หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)   
 

        ๖) แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๓,๓๐๒,๗๔๐ บาท      
เป็นกองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ และงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๒๘๖-๒๙๙) 
 

           ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงคมสงเคราะห์  ตั้งไว้ ๑,๔๓๒,๒๘๐ บาท  
            งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๗๗๘,๐๘๐  บาท จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ เงินประจำ
ตำแหน่ง  
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๖๕๔,๒๐๐ บาท   
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  ๑๑๙,๒๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๗๒,๐๐๐ บาท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 
๓๗,๒๐๐ บาท  
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๒๔๕,๐๐๐ บาท  จะเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
๓๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๕,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๒๙๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสำนักงาน ๖๐,๐๐๐ บาท  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ๓๐,๐๐๐ บาท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

           ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้  ๑,๘๗๐,๔๖๐  บาท 
           งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๑,๓๗๐,๔๖๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงิ่นเพ่ิมต่างๆ 
          งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  ๑๐๕,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ๒๐,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๖๐,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
๒๕,๐๐๐ บาท 
           - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓๙๕,๐๐๐  บาท จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๑๕,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
        

        ๗) แผนงานเคหะและชุมชน  ตั้งงบประมาณไว้รวม ๑๒,๗๓๒,๖๘๐ บาท  
ประกอบด้วย งานไฟฟ้าและประปา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบำบัดน้ำเสีย  
จะอยู่ในกองสาธารณสุขฯ และกองช่าง (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓๐๐-๓๑๒)  
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            ในงานไฟฟ้าและประปา  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นงบประมาณอุดหนุน
ให้การไฟฟ้านครหลวง  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ  และอุดหนุนให้การประปานครหลวง  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องของ
การขยายประปา โดยข้อตกลง ๓ ฝ่าย ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และการประปานครหลวง 
 

            ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของกองสาธารณสุขฯ ตั้งงบประมาณไว้  
๑๑,๒๓๒,๖๘๐  บาท   
            งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๔,๔๒๖,๖๘๐  บาท จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้าง 
            งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๖,๘๐๖,๐๐๐  บาท  
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
             - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นค่ากำจัดมูลฝอยในพ้ืนที่ อบต.   
ละหาร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการคัด
แยกขยะในชุมชน ๕๐,๐๐๐ บาท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
             - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเครือ่งแต่งกาย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
             - ค่าสาธารณูปโภค ๖,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ำทางเคมี  
 

            ในงานบำบัดน้ำเสยี ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้สอย ค่าจ้าง
เหมาลอกท่อระบายน้ำและดูดสิ่งปฏิกูล  
 

        ๘) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งงบประมาณไว้รวม ๑,๔๕๐,๗๔๐ 
บาท  ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน และงานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นของกองสวัสดิการสังคม (รายละเอียดจะอยู่ใน
หน้าที่ ๓๑๓-๓๒๐)   
 

           ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ ๘๕๐,๗๔๐ บาท  
           งบบุคลากร ตั้งไว้ ๗๓๐,๗๔๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
           - ค่าตอบแทน  ๖๐,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าเช่าบ้าน 
           - ค่าใช้สอย  ๖๐,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๐,๐๐๐ 
บาท  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

          ในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตั้งไว้  ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
          งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
           - ค่าใช้สอย ตั้งไว้  ๖๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็น 
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              - โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ๕๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
              - โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลละหาร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยและคนในครอบครัว  ๕๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

        ๙) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งงบประมาณไว้รวม 
๔,๐๐๖,๙๖๙ บาท  จะประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  จะเป็นของกอง
การศึกษาฯ (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓๓๑-๓๒๘)  
 

            ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้ 
๘๒๗,๗๐๐ บาท  จะเป็นงบบุคลากร เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
             

           ในงานกีฬาและนันทนาการ  ตั้งไว้  ๒,๗๕๘,๒๖๕ บาท   
            งบดำเนนิงาน ตั้งไว้ ๗๕๘,๒๖๕ บาท 
            - ค่าใช้สอย ตั้งไว้ ๖๐๘,๒๖๕ บาท จะเป็นโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด  ๕๐๘,๒๖๕ บาท  และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
            - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุกีฬา ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
            งบลงทุน  ตั้งไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อ 
ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

           ในงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั้งไว้ ๔๒๑,๐๐๔ บาท 
            งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ ๔๒๑,๐๐๔  บาท 
            - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าเช่าบ้าน ๓๖,๐๐๐ บาท เงินช่วย 
เหลือการศึกษาบุตร ๙,๐๐๐ บาท 
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๓๗๖,๐๐๔ บาท จะเป็นโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
๓๙,๑๙๔ บาท  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  
๗,๐๖๐ บาท  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน)  
๓๒๙,๗๕๐ บาท  
 

        ๑๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๕๘,๔๕๕,๖๘๐ 
บาท จะประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา และงาน
ก่อสร้าง  (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓๒๙-๓๖๕) 
             ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตั้งไว้ ๑,๙๑๐,๓๘๐ 
บาท 
            งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๑,๔๕๖,๖๘๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิมต่างๆ เงิน
ประจำตำแหน่ง ค่าตอบพนักงานจ้าง  
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            งบดำเนนิงาน  ตั้งไว้  ๔๔๓,๐๐๐ บาท 
             - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา ๕,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๕,๐๐๐ บาท 
             - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐ บาท จะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
๕๐,๐๐๐ บาท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ๕,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ๓,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
             - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท  วัสดุ
คอมพิวเตอร์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
             งบลงทุน  ตั้งไว้  ๒๐,๗๐๐ บาท  
             - ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๒๐,๗๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน 
๕,๙๐๐ บาท  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๑,๖๐๐ บาท และ 
เครื่องสแกนเนอร์ ๓,๒๐๐ บาท   
 

            ในงานก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม  ๕๖,๕๔๕,๔๐๐ บาท  เป็นของกองช่าง  
            งบบุคลากร  ตั้งไว้ ๖,๑๙๔,๑๐๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
            งบดำเนนิงาน  ตั้งไว้ ๔,๖๙๒,๐๐๐ บาท  
             - ค่าตอบแทน  ตั้งไว้ ๓๖๒,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ๕,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๔๒,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
๑๕,๐๐๐ บาท  
             - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๓,๕๓๐,๐๐๐ บาท จะเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๕,๐๐๐ บาท  ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม ๒๕,๐๐๐ บาท  วัสดุก่อสร้าง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท  วัสดุการเกษตร ๒๐,๐๐๐ 
บาท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ๑๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดุ
จราจร  ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดอ่ืุน ๒๐,๐๐๐ บาท 
            งบลงทุน  ตั้งไว้  ๔๕,๖๕๙,๓๐๐ บาท 
            - ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้ ๙๙,๓๐๐ บาท จะเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 
๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๘,๙๐๐ บาท รวมจำนวน ๓๗,๘๐๐ บาท  เป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ
ล้อเลื่อน ๗,๕๐๐ บาท เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์  ๕๔,๐๐๐ บาท  
            - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๔๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 
              - โครงการก่อสร้างเข่ือน คสล.เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม) จำนวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
              - โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงเรียน
อิสลามสัมพันธ์สาขา ๒ หมู่ที่ ๔  จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท 
              - โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณลานทางเข้า
สุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที ่๒  จำนวน  ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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              - โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หน้าสุเหร่าแสงประทีป 
หมู่ ๙  จำนวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
              - โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ที ่๗  จำนวน 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
              - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปลายคลองลำรี (ปลายคลองลำรี-บ้านเทิดไท้) 
หมู่ที่ ๘  จำนวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
              - โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนข้างกุโบร์ (สุสาน) หมู่ที ่๖  จำนวน
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
              - โครงการเสริมคันเขื่อน คสล.ริมคลองลากค้อน (ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ-ถนน
รถไฟ) หมู่ที ่๕  จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
           - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำ บริเวณสะพานเกาะลอย หมู่ที ่๓  จำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  และเป็น
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

        ๑๑) แผนงานการเกษตร  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๓,๙๒๒,๖๒๐ บาท  ประกอบ 
ด้วย งานส่งเสริมการเกษตร และงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยหลักจะเป็น
ของกองส่งเสริมการเกษตร (รายละเอียดจะอยู่ในหน้าที่ ๓๖๖-๓๘๖)  
             ในงานส่งเสริมการเกษตร  ตั้งไว้  ๓,๒๒๒,๖๒๐ บาท  ของกองส่งเสริม
การเกษตร 
             งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๒,๓๐๒,๖๒๐ บาท จะเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
             งบดำเนินงาน  ตั้งไว้  ๘๘๒,๐๐๐ บาท  
             - ค่าตอบแทน ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท จะเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท  ค่าเช่าบ้าน ๑๐,๐๐๐ บาท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
๕,๐๐๐ บาท  
             - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๖๒๗,๐๐๐ บาท จะเป็น 
               - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๕๐,๐๐๐ บาท   
               - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๔๐,๐๐๐ บาท   
               - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ บาท   
               - โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพ้ืนที่เพาะปลูก ๕๐,๐๐๐ บาท   
               - โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า     
๖๕,๐๐๐ บาท   
               - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  ๑๕๐,๐๐๐ บาท   
               - โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ   
ปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุต่างๆ  ๖๕,๐๐๐ บาท   
               - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
               - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลละหาร  ๒๗,๐๐๐ บาท   
               - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๔๐,๐๐๐ บาท 
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            - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสำนกังาน ๓๐,๐๐๐ บาท   วัสดุ
ก่อสร้าง ๒๐,๐๐๐ บาท  วัสดยุานพาหนะและขนส่ง ๔๐,๐๐๐ บาท  วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ๔๐,๐๐๐ บาท  วสัดกุารเกษตร  ๕๐,๐๐๐ บาท  วัสดุคอมพิวเตอร์ ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
           งบลงทุน  ตั้งไว้  ๓๘,๐๐๐ บาท  
            - ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้ ๓,๘๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าโต๊ะทำงาน ๑ ตัว  ๙,๕๐๐ บาท 
และเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าตู้เย็น ๑ ตู้  ๑๘,๕๐๐ บาท 
 

           ในงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งไว้  ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นกองส่งเสริมการเกษตร  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และสำนักงานปลัด  แยกเป็น 
           งบดำเนินงาน  ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
            - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็น 
              - ค่าจ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว ๔๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ๕๐,๐๐๐ บาท  
              - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  ๖๐,๐๐๐ บาท   
              - โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
        

        ในส่วนของแผนงานที่มีการเสนอ ในส่วนของรายละเอียดเมื่อรวมแล้วในส่วนของ
งบประมาณท่ีมีการจัดตั้ง แยกเป็นแผนงานตามที่ได้นำเรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่ มีทั้ง 
หมด ๑๑ แผนงาน  ถ้าดูตามกรอบโครงสร้างของ อบต. ซึ่งเรามีหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ใน
สังกัด อบต.  ตามกรอบโครงสร้างของ อบต. จะประกอบไปด้วย  
        หน่วยตรวจสอบภายใน  ตั้งงบประมาณไว้รวม ๓๕๓,๗๔๐ บาท  เป็นงบบุคลากร 
๒๒๒,๒๔๐  บาท  งบดำเนินงาน ๗๕,๐๐๐ บาท  งบลงทุน ๕๖,๕๐๐ บาท 
        สำนักงานปลัด  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๖๗,๕๖๘,๓๕๒ บาท  เป็นงบกลาง 
๘,๙๖๒,๐๕๒ บาท  งบลงทุน ๓๐,๘๔๒,๐๓๐ บาท งบบุคลการ ๑๕,๑๓๗,๕๒๐  บาท  
เป็นงบดำเนินงาน ๑๒,๖๒๖,๗๕๐ บาท 
        กองคลัง  ตั้งงบประมาณไว้รวม ๘,๖๕๑,๘๘๐ บาท เป็นงบบุคลากร ๗,๐๖๑,๒๘๐ 
บาท  งบดำเนินงาน ๑,๕๐๓,๔๐๐ บาท  งบลงทุน ๘๗,๒๐๐ บาท  
        กองช่าง  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๖๐,๔๕๕,๗๘๐ บาท  เป็นงบบุคลากร 
๗,๖๕๐,๗๘๐ บาท  งบดำเนินงาน  ๖,๑๒๕,๐๐๐ บาท  งบลงทุน ๔๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
งบเงินอุดหนุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๒๐,๒๗๕,๖๒๐ บาท 
เป็นงบบุคลากร ๑๐,๒๙๐,๑๒๐ บาท  งบดำเนินงาน  ๙,๑๔๘,๐๐๐ บาท  งบลงทุน 
๑๗,๕๐๐ บาท  เงินอุดหนุน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  งบกลาง ๕๒๐,๐๐๐ บาท (เงินสมทบ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ) 
 
 



๑๙ 
 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๓๐,๘๑๙,๙๗๔ 
บาท  เป็นงบบุคลากร ๑๒,๑๘๔,๕๖๐ บาท  งบดำเนินงาน ๑๐,๖๗๓,๘๑๔ บาท  งบ
ลงทุน ๒,๒๐๗,๖๐๐ บาท  งบเงินอุดหนุน  ๕,๗๕๔,๐๐๐ บาท 
        กองสวัสดิการสังคม  ตั้งงบประมาณไว้รวม  ๓๔,๒๒๓,๔๘๐  บาท  เป็นงบ
บุคลากร  ๒,๘๗๙,๒๘๐ บาท  งบดำเนินงาน  ๑,๘๗๔,๒๐๐ บาท  งบกลาง  
๒๙,๔๗๐,๐๐๐ บาท (พวกเบี้ยยังชีพทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่) 
        กองส่งเสริมการเกษตร  ตั้งงบประมาณไว้รวม ๓,๔๘๗,๕๗๐ บาท  เป็นงบบุคลากร 
๒,๓๐๒,๖๒๐บาท  งบดำเนินงาน  ๑,๑๔๖,๙๕๐ บาท  งบลงทุน ๓๘,๐๐๐ บาท   
        รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ตั้งไว้  ๒๒๕,๘๓๖,๓๙๖  บาท  เป็นงบกลาง 
๓๘,๙๕๒,๐๕๒  บาท  เป็นงบเงินอุดหนุน (อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น)  ๗,๐๕๔,๐๐๐ บาท  
เป็นงบลงทุนรวม  ๗๘,๙๒๘,๘๓๐  บาท  เป็นงบดำเนินงานรวม  ๔๓,๑๗๓,๑๑๔  บาท 
และเป็นงบบุคลากรรวม  ๕๗,๗๒๘,๔๐๐ บาท  จึงนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี ๑ รับหลักการ  
ในส่วนของประมาณการรายรับซ่ึงต้ังประมาณการรายรับไว้  ๒๒๕,๘๕๐,๗๐๐ บาท และ
ประมาณการรายจ่ายที่ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้รวม  ๒๒๕,๘๓๖,๓๙๖  บาท  นำเรียน
เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง  
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ   
   ซักถามหรือไม่   
   - ไม่มี - ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ในวาระที่ ๑ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
   ๒๕๖๕  ตามท่ีผู้บริหารเสนอขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน           
   (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวาระท่ี ๑ (เวลา ๑๐.๓๐ น.) 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติแล้ว  ตามระเบียบวิธีการในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
   ให้สภาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น ในจำนวน ๓ ถึง ๗ คน จึงขอมติที่ประชุมว่าจะตั้งเป็น
   คณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญ และจำนวนกี่คน  

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 

เสนอให้ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ จำนวน ๓ คน 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ จำนวน ๓ คน ขอให้ยกมือ 
   (ยกมือ ๑๒) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ จำนวน ๓ คน  

ประธานสภาฯ  ในการตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญ จำนวน ๓ คน ขอให้ที่ประชุมเลือกกันเองเพ่ือเป็นคณะ
   กรรมการแปรญัตติ ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกทีละคน โดยให้มีผู้เสนอและผู้รับรองอย่าง
   น้อย ๒ คน 



๒๐ 
 

นายพรศักดิ์ บุญมาหา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ 

เสนอ    นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์   
ผู้รับรอง   ๑. นายเดชา มะปูเลาะ 
             ๒. นายประเสริฐ  บินมูซา 
             ๓. นายทัศไนย  แจ้งโพธิ์ 
             ๔. นายประจบ  แสงจันทร์ 
             ๕. นายปรชีา  วาแสนดี 
             ๖. นายมูฮำหมัด  เชื้อผู้ดี 
             ๗. นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
             ๘. นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
             ๙. นายประเสริฐ  ลอมาเละ 

 

นายสมเกียรติ เจริญสุข 
สมาชิกสภา หมู่ ๘ 

เสนอ   นายทัศไนย  แจ้งโพธิ์ 
ผู้รับรอง   ๑. นายเดชา มะปูเลาะ 
             ๒. นายประเสริฐ  บินมูซา 
             ๓. นายประจบ  แสงจันทร์ 
             ๔. นายสมศักดิ์  อาจหาญ 
             ๕. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
             ๖. นายปรชีา  วาแสนดี 
             ๗. นายมูฮำหมัด  เชื้อผู้ดี 
             ๘. นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
             ๙. นายประเสริฐ  ลอมาเละ  
            ๑๐ นายพรศักดิ์  บุญมาหา 

 

นายฮาบีบุลเลาะห์   
ชูพุทธพงศ ์
สมาชิกสภา หมู่ ๖ 

เสนอ   นายเดชา  มะปูเลาะ 
ผู้รับรอง  ๑. นายประเสริฐ  บินมูซา 
             ๒. นายทัศไนย  แจ้งโพธิ์ 
             ๓. นายประจบ  แสงจันทร์ 
             ๔. นายสมศักดิ์  อาจหาญ 
             ๕. นายปรชีา  วาแสนดี 
             ๖. นายมูฮำหมัด  เชื้อผู้ดี 
             ๗. นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
             ๘. นางสาวปิยวรรณ  ศิริแสน 
             ๙. นายประเสริฐ  ลอมาเละ   
             ๑๐ นายพรศักดิ์  บุญมาหา 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
        ท่านพรศักดิ์ บุญมาหา  เสนอท่านฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์  ที่ประชุมรับรองถูกต้อง 
        ท่านสมเกียรติ  เจริญสุข  เสนอท่านทัศไนย  แจ้งโพธ์  ที่ประชุมรับรองถูกต้อง 
        ท่านฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์  เสนอท่านเดชา  มะปูเลาะ  ที่ประชุมรับรองถูกต้อง 
มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเสนอ ๓ ท่านนี้เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๒๑ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเลือกให้สมาชิกสภา จำนวน ๓ ท่าน คือ  นายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์   
   นายทัศไนย แจ้งโพธิ์  และ นายเดชา มะปูเลาะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ทีป่ระชุมได้ให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว และตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ๓ ท่าน ขออนุญาตนัดวัน
การเสนอคำแปรญัตติ  ท่านใดที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติให้เวลาท่านเสนอคำแปร
ญัตติได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยจะเสนอคำแปรญัตติได้ที่ท่านประธานสภาหรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน โดยทั้ง ๓ ท่านจะประชุมกันเพ่ือเลือกว่าใครจะเป็น
ประธานและเลขานุการ โดยขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน ประชุมกันในวันนี้
เวลา ๑๒.๓๐ น. เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ  และขออนุญาตนัดประชุมสภาฯ ครั้งที่ 
๓ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใน
วาระที ่๒ และวาระที ่๓  ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ลาน
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหารนี้ และขอให้ท่านนำร่างข้อบัญญัตินี้มาด้วย  

ประธานฯ  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ     
   พ.ศ.๒๕๖๔   

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

เนื่องจากว่าในส่วนของอาคารใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการในชั้นที่ ๒ ที่จะเป็นห้องทำงานของ
คณะผู้บริหาร ท่านนายก รองนายก จึงจำเป็นที่จะต้องขอโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายที่
จำเป็น โดยโอนจากเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมเป็นโครงการจัดเวทีประชาคม ซึ่งมีเงินงบ 
ประมาณคงเหลืออยู่ ๙๙,๐๐๐ บาท ขอโอนมาเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัด 
จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ 
        รายการที่ ๑ ขอโอนเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งในห้องทำงาน 
ของนายก รองนายกท้ัง ๒ ท่าน และบริเวณภายใน จำนวนเงินที่ขอโอน ๔๖,๐๐๐ บาท   
        รายการที่ ๒ ขอโอนเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๘,๕๐๐ 
บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๑๗,๐๐๐ บาท   
        รายการที่ ๓ ขอโอนเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว ราคาตัวละ 
๓,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอน ๓๖,๐๐๐ บาท 
        นำเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เป็นการโอนเงินงบประมาณราย 
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ข้อ ๒๗ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติเพราะเป็นการโอนมาตั้งเป็น
รายการใหม่และเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
   - ไม่มี -  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด 
   ตามท่ีผู้บริหารเสนอ ขอให้ยกมือ (ยกมือ ๑๓ ท่าน) งดออกเสียง ๑ ท่าน (ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นค่าจัดซือ้
   ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักงานปลัด 
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ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของศูนย์พักคอยของ อบต. 
ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลา ๕,๖ วันแล้ว จริงๆ แล้วเรามีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือน
ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ มีผู้อนุเคราะห์สถานทีใ่ห้ มีการดำเนินการในเรื่องของการ
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ จนครบ และได้เปิดดำเนินการมาโดยใช้งบประมาณของ อบต.ละหาร 
และการเปิดดำเนินการที่ผ่านมาเป็นเวลามา ๕,๖ วัน ปรากฏว่าการดำเนินการต้องยึดกับ
ระบบทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์พักคอยได้ มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆ 
ในหมู่ ๒ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดตั้งศูนย์พักคอย มีความรันทดของประชาชนซึ่งไม่สามารถเข้า
มาพักในศูนย์พักคอยแห่งนี้ได้ ทั้งๆ ที่เป็นศูนย์ที่อยู่ในหมู่ และมีผู้ป่วยจำนวนมากเกือบ 
๑๐๐ รายเฉพาะในหมู่ ๒ แต่ไม่สามารถเข้ามาพักในศูนย์ได้  การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ของ
เราไม่มีระเบียบในเรื่องของการเข้าพัก ถ้าจะไปดูที่อ่ืนๆ ที่เขาจัดตั้งขึ้นมาเขาจะมีระเบียบ
เรื่องของการเข้าพักที่ศูนย์พักคอย แต่ต่างจากของเราซึ่งเราไม่มีระเบียบ ต้องรอระบบที่ 
สสจ.เป็นคนส่งมา คือเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นคนส่งมาถึงจะเอาผู้ป่วยเข้าได้ 
และพอชื่อมาแล้วตรวจเช็คแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถเข้ามาอยู่ในศูนย์ได้เนื่องจากเป็น
อาการผู้ป่วยที่รุนแรงขึ้นเป็นกลุ่มสีเหลือง สีแดง และส่งไปโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล
บางบัวทองตามลำดับ แต่ปัญหาที่เกิดข้ึน ณ วันนี้ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือหลายฉบับ
กลับมาว่าให้ดำเนินการได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอในเรื่องของความเป็นความตาย แต่เรายังผูก
อยู่กับระบบไม่รู้เป็นเพราะเหตุใด เราใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการทำศูนย์ มีสถาน 
ที่รองรับผู้ป่วยถึง ๑๐๕ เตียง แต่ผู้เข้าพักจำนวนประมาณ ๓๐ คน  ด้วยเหตุนี้ประชาชน
หลายคน ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ จนกระทั่งเขาต้องทำหนังสือรอวันที่จะยื่นกับจังหวัด
หรือกระทรวง  อันนี้เป็นความเสียหายและล้มเหลวที่สุดในระบบการทำงานของ อบต.   
ติดอยู่คนเดียวนะครับ ไม่รู้มันมีอะไรยังไง ทำงานมาก็หลายปีอยู่ที่นี่มาก็เป็น ๑๐ ปี 
ประชาชนก็ไม่เคยบอกว่าให้ท่านมาอยู่ที่นี่ ท่านมาของท่านเอง ท่านไม่อยากทำงานที่นี่ ไม่
อยากดูแลประชาชนที่นี่ ก็ไม่ต้องทำครับลาออกไป สนใจหน่อยสิครับวันนี้รับเงินเดือนจาก
ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนที่ยากจน เวลาพอถึงเวลาเก็บภาษีก็เก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
อะลุ่มอล่วยไม่ได้ด้วยระบบการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ แต่เม็ดเงินเหล่านั้นจะกลับไปหาพวก
เขาในขณะที่เขามีความเดือดร้อน ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเหตุอันใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง สมมุตินาม คุณหวง แซ่งก จะเป็นอย่างนี้ตลอด โทรหาประชาชนผู้ป่วยก็
บอกว่าให้อยู่บ้านไม่ต้องมาให้รักษาตัวที่บ้าน ทั้งๆ ที่เราตั้งศูนย์พักคอยเพ่ือแยกผู้ป่วยออก
จากบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อลุกลามในบ้านในชุมชน แต่ไม่สามารถมาได้ มีเรื่องร้อง 
เรียนมากมายที่โทรเข้ามา ทั้งจังหวัด ทั้งอำเภอ ทั้ง อบต.  ก็ไม่สามารถจัดการได้ปล่อยนิ่ง
เฉยไป คนอย่างนี้เหรอครับเหมาะสมที่จะมาทำงานให้กับประชาชนพี่น้องตำบลละหาร ไม่
สมควรแล้วครับที่จะอยู่ที่นี่ เพราะประชาชนเวลามาเขาไม่เคยบอกว่าให้คุณมา คุณอยาก
อยู่ คุณอยากไปคุณก็ไป แต่นี่อยู่แล้วติดใจอยากอยู่ต่อแต่ไม่ทำอะไรเลย อยู่กับระบบกันอยู่
เนี่ยแล้วประชาชนจะได้อะไร ในระหว่างวิกฤตอย่างนี้ ประชาชนขาดที่พ่ึง ทำไม่ได้ ในขณะ
ที่หน่วยงานอื่นซึ่งเขาไม่ต้องมีระบบเขาทำงานได้ มีผู้ป่วยเยอะจำนวนมาก ไม่ต้องอาศัยงบ 
ประมาณ เขาทำได้ แต่ของเราหนังสือสั่งการกี่ฉบับกี่ฉบับคุณตีความไปอื่นหมด ช่วยเหลือ
ประชาชนไม่ได้ เวลาทำงานอยากได้ขั้นเยอะๆ ทวงถามเวลาได้ขั้นน้อยได้ครึ่งข้ัน  แต่ไม่ดู
ผลงานตัวเองเลยว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ขั้นพิเศษอยากได้ ขั้นโควิดอยากได้ แต่ไม่ทำงาน  
 



๒๓ 
 

นายพรศักดิ์  บุญมาหา 
สมาชิกสภา หมู่ ๙ 

กลัว กลัวโควิดแต่อยากได้ขั้น โบนัสอยากเอา อย่างนี้อยู่ไม่ได้ต้องพิจารณานะครับคนแบบ
นี้ ถ้าคนอื่นไม่พิจารณาก็พิจารณาตัวเองได้แล้ว เพราะว่าวันนี้ประชาชนไม่ไว้ใจให้คุณอยู่
ทำงานที่นี่ต่อไปได้แล้วครับ ถ้านิสัยคุณยังเป็นอย่างนี้ ทำงานแบบไร้ประโยชน์ ประชาชน
รอความหวัง รอความตาย รอเตียง ทำไม่ได้ ใครเป็นหัวหน้าช่วยไปดูแลหน่อย มีวินัยอัน
ไหนตัวไหนบ้าง ขาดคุณธรรม มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ
ไหนบ้างไปดู ในเรื่องของความล่าช้ามีหรือไม่ เข้าข้อไหน ความเดือดร้อนไม่แก้ไขเข้าข้อ
ไหน เป็นอย่างนี้ตลอด ประชาชนด้อยค่า อบต.ละหารตลอด ให้องค์กรได้รับความเสียหาย 
และเดือดร้อนมายังสมาชิก ท่านผู้บริหาร นายก เดือดร้อนกันหมด คนอย่างนี้เหรอปล่อย
ไว้ได้ ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับ ทำงานอย่างนี้อยู่ที่ศูนย์ก็ไม่สมควรอยู่แล้วตอนนี้ ออกมาให้
คนอ่ืนเขาทำไป คนที่เขาอยากทำก็มี ข้าราชการที่ดก็ีมี ไม่ใช่อยู่อย่างนี้เป็นเยี่ยงอย่างกับ
ข้าราชการคนอ่ืนพนักงานคนอ่ืนเขา เอาความเป็นความตายของพ่ีน้องประชาชนมาล้อเล่น 
ไม่มีจรรยาบรรณ จบมาจากไหนพยาบาลวิชาชีพ จริงๆ ผมไม่อยากพูดเพราะว่าการพูดใน
วันนี้มันจะเป็นสื่อให้ทุกคนได้เห็น อยากพูดในที่ห้องประชุมมากกว่า และเรื่องของอุปกรณ์
การประชุมก็ไม่สะดวก จริงๆ ไม่อยากพูดตรงนี้แต่ว่าเป็นความอัดอ้ันใจ ประชาชนหลาย
คนบ่นมา มีศูนย์พักคอยแต่ต้องไปอยู่ที่อ่ืน มีศูนย์พักคอยแต่ไม่อยากเข้า เพราะชาวบ้าน
บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วแต่บอกว่าให้รักษาตัวอยู่บ้าน อย่างนี้เหรอคับการทำงาน ท่าน
ไปดูบ้างไหม ผมอยู่ที่นั่นตลอดวันผมเก็บข้อมูลหมดแต่ไม่ได้เอามาเพ่ือต่อว่ากัน แต่ว่าตาม
แก้ไขเพ่ือให้ อบต.ละหาร เป็นที่ไว้วางใจของพ่ีน้องประชาชน ระบบแบบนี้มันใช้ไม่ได้  
สสอ. ก็บอกมาเอาเขาได้เลย swab ไปได้เลย มีผล RT-PCR เข้าได้เลย ครูบาอาจารย์รับรู้
กันหมด แต่พอไปพูดกับเจ้าหน้าที่กับกระด้างกระเดื่อง อะไรอย่างนี้ทีเดียวแล้วจะเป็นที่พ่ึง
ได้อย่างไรประชาชน มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าแล้ว ทุกหมู่มีคนติดเชื้อ บ้านหนึ่ง ๗ 
คน ๖ คน ติดทีหนึ่ง ๒ คน เด็กก็เอาเข้าไม่ได้บอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์ ไปดูที่อ่ืนเขาทำสิ ถ้าเป็น
เด็กอยู่กับครอบครัว ครอบครัวติดเชื้อมาได้ มีผล RT-PCR มาได้ ผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้เกิน 
๖ เดือนมาได้ แต่ของเราไม่มีอะไรสักอย่างมันเป็นอย่างไร ทำไมไม่ไปดูที่อ่ืนเขาบ้าง อยู่แต่
ในกะลาแล้วบอกว่าไม่ได้ ไม่ได้ ยึดแต่คำนี้อย่างเดียว แล้วอย่างนี้จะไปช่วยพี่น้องประชาชน
ได้อย่างไร ขยับด้วยนะครับที่ผมพูดวันนี้ ถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่ผมพูด ไปดูได้ ครูบาอาจารย์
เขาให้คำตอบได้ หรือท่ีอยู่ที่นั่นมีเยอะ ๒๐,๓๐ คนต่อวัน เขาเป็นพยานได้ทั้งหมด เช้ามาก็
เกรี้ยวกราด พอโทรหาชาวบ้านก็บอกว่าให้อยู่บ้านแล้วจะโทรทำไม ตั้งศูนย์ทำไม อยู่ที่นี่ไม่
ดีเหรอคอยรับส่งอย่างเดียว วันนี้โทรมารับส่งโรงพยาบาล ๒ คน ก็เอารถไปส่ง ไม่เปลือง
งบประมาณ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ลำบาก ทำอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอ แต่เวลานี้พอมี
ศูนย์พักคอยทำอะไรไม่ได้เลย ก็อยากจะฝากไว้ด้วยกับในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีอำนาจ
ในการดูแลพนักงานเหล่านี้ คนดีมีเยอะแต่ถ้าคนไม่ดีชักจูงไปก็จะทำให้คนที่ดีทั้งหลายหมด
กำลังใจไม่อยากท่ีจะทำงาน หลายคนมีอุดมคติในการทำงานแต่พอมาเจอหัวหน้า มาเจอ
รุ่นพี่ที่ไม่เอาไหนก็ต้องตามเขาไปไม่กล้าพูด ทั้งๆ ที่ตัวเองมีอุดมคติมีอุดมการณ์ในการทำ 
งาน หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เกิดขึ้นอีก และควรพิจารณาพนักงานให้มี
ความยุติธรรม วันนี้ล่าช้าไปแล้วอยากให้แก้ไข อยากให้ปรับปรุง ในส่วนคนไม่ดีต้องเอาไป 
คุณหวง แซ่งก เอาไป 
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        ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องที่จะฝากท่าน ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วใน
ส่วนของการเตรียมในการป้องกันกรณีของน้ำท่วม ซึ่งของ อบต. ส่วนใหญ่จะเกิดคือน้ำ
ท่วมขังในบางพ้ืนที่ กับอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งในบางจุด แต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นน้อยแล้วเพราะว่า
ตอนนี้เรามีการเสริมในส่วนของแนวเขื่อนบ้าง หรือว่ายกระดับในแนวของคันคลองขึ้นมา 
โดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงและที่น่าจะเป็นปัญหาอย่างมากคือ ในส่วนของน้ำท่วมขังจากเวลา
ที่มีฝนตกลงมา เพราะบางจุดในการที่จะไประบายน้ำออก ระบายน้ำออกได้ยากแม้แต่การ
ที่จะสูบออก ในส่วนของตรงนี้อย่างไรก็ความกรุณาท่านสมาชิกว่า ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามี
ตรงไหนอย่างไรและมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไรได้ ขอให้เรียนแจ้งให้ทราบด้วย ซึ่งตอนนี้
ได้ให้ทางงานป้องกันในส่วนของสำนักงานปลัดก็ดี ทางกองช่างไปตรวจสอบสำรวจพื้นที่
ต่างๆ เหล่านี้ด้วยในการที่จะป้องกัน โดยเฉพาะบริเวณท่ีจะต้องเตรียมการว่าถ้าหากว่ามี
ท่อระบายน้ำออกมาสู่คลองจำเป็นจะต้องอุดท่ออะไรหรือไม่ เนื่องจากว่าขณะนี้ฝนจะ
หยุดๆ ตกๆ อยู่  ถ้าฝนหยุดต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งน้ำจะลง แต่ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาระยะ
หนึ่งน้ำจะขึ้นมา ซึ่งคิดว่าน่าจะไปหนักเอาในช่วงเดือนกันยายน หรือช่วงเดือนตุลาคม  
        อีกเรื่องคือ ระมัดระวังในเรื่องของลมพายุหรือว่าต้นไม้หักโค่นเสาไฟ จะเห็นได้ว่า  
ณ วันนี้เวลาที่ฝนตกมักจะมีลมกระโชกแรงจะมีลมแรงมา  ฉะนั้น ส่วนของบ้านเรือนที่อยู่
ใกล้เคียงที่มีต้นไม้ใหญ่ก็ต้องแนะนำให้เขาตัดแต่งกิ่ง ระมัดระวัง หรือว่าต้นไม้ที่มันอายุมาก
แล้วจะหักโค่นลงมาได้  ถ้าหากว่าผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์อยู่ เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ก็ต้องเตรียมหาที่
เพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมา น้ำท่วมขังมาจะอพยพย้ายไปตรงไหนอย่างไรบ้าง ในส่วนของ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะว่าละหารเป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมสภาวะ
น้ำโดยเฉพาะน้ำขัง น้ำล้นตลิ่งคิดว่าน่าจะเกิดข้ึนได้น้อยแล้ว 
        อีกเรื่อง เรียนให้ท่านทราบว่าในส่วนของการดำเนินการตอนนี้อาจจะมีบุคคลซึ่งทาง 
อบต. ก็ออกหนังสือรับรองบัตรประจำตัวให้ไป ในการไปสำรวจในเรื่องของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการไปสำรวจซึ่งจะต้องสำรวจทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เขาดำเนินการอยู่
แตว่่าก็ลา่ช้ามานิดหน่อยเพราะว่าสถานะการณ์ในส่วนของโควิด อาจจะมีในส่วนของตรงนี้
ไปเดินสำรวจ จะมีบัตรประจำตัวที่ทาง อบต.ออกให้ไป ถ้าสงสัยอย่างไรกข็อดูบัตรเขาได้
หรือว่าโทรมาถามที่ทางฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
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ขอขอบคุณสมาชิกสภา ข้าราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติงบประมาณ  มีเรื่องที่
อยากจะฝากและเป็นการขอร้องไม่ได้เชิงบังคับ แต่ทุกครั้งในการพิจารณาในทุกเรื่อง เราก็
พยายามที่จะให้เป็นผลมากท่ีสุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมและรับฟังในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดเพ่ือจะต้องเก็บมาพิจารณา เพราะลำพังคนถ้าหากว่าเคยทำแบบไหน
ก็ทำแบบนั้น ไม่มีการกระตุก ไม่มีการเย่อ ไม่มีการติ ไม่มีการติง สุดท้ายก็คืออย่างไงก็ได้ 
ผมพยายามที่จะนำเสนอในเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ครั้ง และขอเป็นคำ ตอบให้ได้มาก
ที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารอยากจะทำแต่บางเรื่องติดโน้นติดนี่ บางทีผมก็ต้องใช้ระบบอุปถัมภ์
ส่วนตัวไปเพื่อให้งานได้ลื่นไหล อันนี้ก็เช่นเดียวกันฝากซึ่งถามว่าท่านมีความเข้าใจหรือไม่ 
ท่านต้องมีความเข้าใจอยู่แล้วเพราะท่านมาจากหน่วยงานที่ถูกระบุชัด สำนักปลัดทำอะไร 
กองช่างทำอะไร กองศึกษาทำอะไร คือท่านเรียนมาโดยเฉพาะอยู่แล้ว ลำพังของนักการ 
เมืองทุกครั้ง ทุกคนก็มีความประสงค์อยากท่ีจะนำเสนอในส่วนของความรับผิดชอบต่อภาค
ประชาชน ที่เห็นอยู่ก็พยายามที่จะทำให้ได้ แต่หากว่ามันติดอะไรก็ขอคำชี้แจงหน่อย อย่า
ใช้ลักษณะของการบังคับบัญชากันทุกเรื่อง พอระเบียบทุกเรื่องมันก็ทำอะไรไม่ได้ ผมเคย
พูดเสมอว่าระเบียบได้ แต่ถ้าหากว่านอกเหนือผมรับผิดชอบ ไม่ใช่ปัญหาคืนเงินก็คืนเงินไป
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แต่ขอให้ลื่นไหล อย่าพยายามให้สะดุด พอสะดุดอย่าลืมว่าเราทำคนเดียวแต่ถูกมองด้วยกับ
คนอ่ืนอีกเป็นร้อยเป็นพันคน มันก็เป็นผลกระทบในเรื่องรายละเอียดนั้นๆ  ฝากนะว่าสิ่งที่
คุยกันแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่คุย คุยกันทุกครั้งการจะเริ่มปฏิบัติงานอะไรก็ตาม ความรับผิดชอบ
ต้องมาก่อน ในฐานะที่ท่านมีความรู้ความเข้าใจในสาขาแขนงนั้นๆ และก็มีการยืนยันจาก
ส่วนราชการก็ดีว่า ถ้าหากว่ามีการติดเชื้อด้วยกับตรวจผล ATK อันนี้ยังไม่ผ่าน แต่ตราบใด
ที่ได้ผลแล็บคำยืนยันจากโรงพยาบาลชัดเจนก็ดีเราต้องดึงเข้าเลย เราพร้อมสำรองไว้เรื่อง
อาหาร ไม่มีปัญหา เมื่อวานผมก็เอายาจำเป็น เพราะ ณ วันนี้ระบบราชการในตัวของ
สาธารณสุขติดขัด เรารู้ แต่อย่าไปรอให้มันเยอะ พอรอเยอะทีนี้เราก็ตอบคำถามเขาไม่ได้ 
จริงอยู่ผมเห็นใจในเรื่องที่จะมองระเบียบ ทุกเรื่องก็ติดระเบียบหมด แต่ในเมื่อเราต้อง
อะลุ่มอล่วยในสิ่งๆ นั้น  อาหารไม่ใช่ปัญหาเรามีหาวิธีได้ ทีนี้ยาในเบื้องต้นเราก็ศึกษาวิธี 
การเอา เพราะมิเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นประเด็นตลอดไป ๑.ผู้ทำงาน  ๒.ผู้สั่งการ  บางครั้งผม
ก็สั่งการจริง บางทีพอเราจะไปพูดแรงก็ไม่ได้ พอพูดแรงก็กระทบกันหมด อยากท่ีจะให้เป็น
การทำความใจเบื้องต้น ฝากหัวหน้าดำเนินการในลักษณะนี้เพราะบางทีการบังคับบัญชาใน
แตล่ะหน่วยงาน ทุกคนอ้างแต่ก็ขอความเป็นธรรมกับบางเรื่องบ้าง มันไม่ใช่ว่าจะต้องทุก
เรื่อง ถ้าผิดกฎหมายในการที่เราจะไปซื้อข้าวมามันไม่ใช่ เราก็มีวิธีให้เพ่ือผู้ทำงานและการ
มองของภาคประชาชนผ่านไปด้วยกันได้ มันอาจจะไม่ถึง ๑๐๐% หรือว่า ๕๐-๖๐% แต่
เราได้ขยับบ้างมันก็จะเป็นผลของการดำเนินงาน แล้วก็ไปด้วยกันแบบสันติวิธี ตราบใดที่
ท่านทำคนเดียวไม่มีผู้ร่วมงาน งานก็ไม่เดิน งานก็จะไม่เกิด ก็จะมีการเย่อกันไปเย่อกันมา 
ติดนั่นติดนี่ ทุกครั้งผมไม่ได้ไปอยู่ตลอดแต่ผมก็รู้ในบางเรื่อง ก็ฝากส่วนราชการที่เป็นตัว
ขับเคลื่อน จริงอยู่เราบอกว่าเราตั้งศูนย์พักคอยแต่การขับเคลื่อนต้องมีบ้าง ในการเปลี่ยน
กะเปลี่ยนเวรอะไรก็ว่ากันไป และฝากปลัดด้วยว่าหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้ไปปฏิบัติงานร่วม
ขอให้เป็นเอกสารที่ชัดเจน  ถ้าหากว่าเป็นรายละเอียดของการเกินเวลา ก็หาวิธีการให้เขา
จะได้มีค่าล่วงเวลา เพราะงานจะสะดุดไม่ได้ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ต้องลื่นไหลไปตลอด อัน
ใดที่เราหาบุคคลที่ไปให้ความร่วมมือให้ไปเป็นลักษณะช่วยคีย์ข้อมูลก็ได้ วันนี้ต้องฝากและ
เป็นกำลังใจทุกคน ทุกคนทำงานก็อยากท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ขับ 
เคลื่อนด้วยกับการติติงมา ทำสารภาพมา ทำให้ข้อคิดเห็นมา ฉะนั้นมันจึงเป็นมติในการ
ประชุมร่วม ทุกครั้งก็จะขอเป็นมติ ทุกฝ่ายก็ต้องไปช่วยขับเคลื่อน อย่าให้เป็นการสั่งการ
เป็นการบอกกล่าวที่อยู่กับที่ทุกเรื่อง เช่น ประชุมก็จบ ไม่ใช่  ด้วยความเคารพทุกท่าน เห็น
ใจและขอให้แสดงศักยภาพเต็มที่ในสิ่งที่กีดขวางความสำเร็จเหล่านั้น อันใดที่มีปัญหามี
อุปสรรค ผมพร้อมยินดีที่จะช่วยประคับประคองให้ผ่านไปให้ได้ เพ่ือวิกฤตอันนี้เราจะสู้ไป
ด้วยกัน ฝากว่าอันไหนที่เป็นประเด็นปัญหาต้องแก้ไข ถ้าแก้ไม่ได้ อย่างที่ท่านสมาชิกได้
สะท้อนความคิดเห็นมา ถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องหาวิธีการเอาผู้อ่ืนไปเพราะไม่ได้เป็นความรู้สึก
เฉพาะคน หลายคนก็เป็นประเด็น อย่าลืมว่าการทำงานร่วมตราบใดที่คนไม่ชอบ ไม่ต้อง
มองหน้า เดินผ่านเขายังไม่ชอบเลย ต้องฝากเป็นความรู้สึกดีๆของการทำงานร่วม และการ
จะเป็นผู้บังคับบัญชาคนบางครั้งก็ต้องมีจิตวิทยาบ้าง อย่างน้อยเพ่ือให้ได้กำลังใจจากผู้ร่วม 
งานเขาก็จะได้มีความสุข ฝากและเป็นกำลังใจทุกคน อะไรก็ไม่ได้สำเร็จหมดทุกเรื่อง ตราบ
ใดที่เรายังคิดต่างกันเรื่องในเรื่องของการปฏิบัติงาน ขอให้อยู่ร่วมจุดเดียวกันและหาวิธี อัน
ไหนที่มันมีปัญหาต้องรีบแก้ไขแล้วจะผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านวันนี้เรา
สู้มา ๑๐ กว่าวันและอาจจะต้องสู้ต่อไปเพ่ือคนในตำบลละหารและญาติพ่ีน้องของเรา 
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