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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยท่ีสาม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 
 
 

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

 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายสมชาย  สะและหน่าย สมาชิกสภา อบต.ละหาร เขต 2 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายมีศักดิ์  อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
2 นายมนตรี  บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
3 นายยศพันธ์  อินแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
4 นายมะตอเฮ  มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
5 นายกาดาฟี  หะยีเด ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6 นางสาวสไบพร  ยีดิน หัวหน้าสํานักปลัดฯ 
7 นางจุรี   คําเกลี้ยง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
8 นายปุริมพัฒน์  รัชตะกิตติวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
9 นางสาวรัชนี  บุญมาหา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

10 นางสาวศิริพร  ดนตรีพงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
11 นางพิมธิดา   ทับทิม นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
12 นางสาวจุฬารัตน์  แสงรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๓ นางสาวธัญภา  แก้วภิรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
1๔ นายศราวุฒิ   วงศร นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๕ นางสาวอริศรา  ราชเสนา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๑๖ นางสาวสุภาพรรณ  มณีศร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๑๗ นางสาวสุพันธนีย์  สุขประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหารสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ สมัยที่สาม โดยหลักเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  บัดนี้ที่ประชุมองค์ประชุมในส่วนของสมาชิกสภาครบองค์
ประชุมแล้ว ขาดสมาชิกหมู่ที่ ๒ ท่านเดียว เชิญท่านประธานสภาเปิดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยสามัญ ประจําปี 2565 
สมัยที่สาม ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขณะนี้ได้เวลาประชุมสมาชิก
ครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร 

      ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  และตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร ได้กําหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สาม ไว้ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ละหาร สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  แนะน าตัวข้าราชการที่โอนและบรรจุใหม่ 
      ๑) นางสาวอริศรา  ราชเสนา  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  โอนมาจาก
เทศบาลตําบลหนองซ้ําซาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
      ๒) นางสาวสภุาพรรณ  มณีศร  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว) 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหารครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสมัย
วิสามัญ ประจําปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๓๑ หน้า  
      หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้ารับฟังการประชุม 
      หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระท่ี 
๑.๑ เรื่องประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร สมัยวิสามัญ 
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นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ และระเบียบวาระที่ ๑.๒ แนะนําตัวข้าราชการที่โอนมา
และบรรจุใหม่ 
      หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
      หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ (ไม่มี) และระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือ
พิจารณา และระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ โดยได้มีการนําเสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนาซ่ึง
เป็นการทบทวนปรับปรุงแก้ไข จากแผนเดิมที่ได้เคยประกาศใช้ไว้แล้ว โดยในส่วนที่ ๑ 
จะเป็นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๔-๕ 
      หน้าที่ ๕  ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ๖ ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๕-๖ 
      หน้าที่ ๖  ส่วนที่ ๓ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ 
      หน้าที่ ๗ รายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ มีจํานวนโครงการรวมก่ีโครงการใน ๕ ปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และรายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
ในส่วนของกองช่าง   
      หน้าที่ ๘ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง 
      หน้าที่ ๙ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง 
      หน้าที่ ๑๐ โครงการที่บรรจุในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ของกองสาธารณสุข 
      หน้าที่ ๑๑ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
      หน้าที่ ๑๓ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ของสํานักปลัด 
      หน้าที่ ๑๔ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกองการศึกษาฯ 
      หน้าที่ ๑๕ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกองสาธารณสุข 
      หน้าที่ ๑๗ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกองสวัสดิการสังคม   
      หน้าที่ ๑๘ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกองการศึกษาฯ  
      หน้าที ๑๙ โครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการ ของสํานักปลัด และโครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของการศึกษาฯ 
      หน้าที่ ๒๐ บัญชรีายการครุภัณฑ์ที่ต้องนําเข้ามาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา รายละเอียด
ในหน้าที่ ๒๐-๒๒  และในส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ซึ่งขณะนี้กําลังจัดทํารูปเล่มคงจะแจกให้ท่านได้ภายในสัปดาห์นี้ 
      หน้าที่ ๒๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจํา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการขอโอนเงินงบประมาณของกองต่างๆ รวม ๗ รายการ  ของ
สํานักปลัด ๑๐ รายการ ของกองช่าง ๔ รายการ ของการศึกษา ๒ รายการ รายละเอียด
อยู่ในหน้าที่ ๒๓-๒๔ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ 
      หน้าที่ ๒๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าจัดซื้อรถดับเพลิง จํานวน ๑ คัน 
รายละเอียดในหน้าที่ ๒๕-๒๖ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ 
      หน้าที่ ๒๖ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ท่านนายกฯ ได้มีการชี้แจงเพ่ิมเติมและการ
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๖-๒๘ 
      หน้าที่ ๒๙ เป็นเรื่องท่ีเรียนให้ทราบในเรื่องอ่ืนๆ ในส่วนของคณะกรรมการกระจาย
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อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการการประเมินประกันคุณภาพของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น และในเรื่องของการขออนุญาตที่ประชุมในเรื่องของการรื้อถอน
ประกาศป้ายปากซอยศรีเพชร รายละเอียดอยู่ในหน้าที่ ๒๙-๓๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจําปี 
๒๕๖๕ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่แล้ว) ขอให้ยกมือ (รับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยท่ีหนึ่ง เมื่อวันที่ 
   ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่แล้ว) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

มีเรื่องที่จะเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ ๒ เรื่อง 
     เรื่องแรก  ในเรื่องของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ตามที่ทางสํานักงาน ปปช. ได้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการประเมินในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งได้มีการประกาศ
ผลการประเมินของสํานักงาน ปปช. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ออกมา ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลละหารได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๖๙ เป็นผลการคะแนนระดับ 
AA ถือว่าผ่านการประเมิน ก็มีในส่วนของบาง อบต. กับบางเทศบาล ที่ไม่ผ่านการ
ประเมินมีอยู่หลายแห่ง เฉพาะในส่วนของ อบต.ละหาร ผ่านการประเมินในระดับ AA 
๙๕.๖๙% 
      เรื่องท่ี ๒ ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือเรียกว่า 
LPA  ซึ่งในส่วนของการประเมิน LPA  อบต. ละหาร ผ่านการประเมินได้ ๘๓.๐๖%    
ถือว่าอยู่ในระดับดี  และมีหลาย อบต. ที่ไม่ผ่านในส่วนของ LPA  ซ่ึงใน ๒ เรื่องนี้จะ
ส่งผลต่อในเรื่องของการดําเนินงานขององค์กรท้องถิ่นของ อบต.นั้นๆ ถ้าหากว่าไม่ผ่าน 
ถ้าผ่านจะส่งผล (ถ้ามี) ในเรื่องของเงินโบนัส  อบต. หรือเทศบาลนั้นจะมีสิทธิที่จะเสนอ
ขอเงินโบนัสประจําปีได้ ถ้าผ่านทั้ง ๒ เรื่องนี้เกินกว่า ๘๐% ขึ้นไป แต่ถ้าต่ํากว่า ๘๐% 
หมดสิทธิในส่วนของเงินโบนัส  เราผ่านทั้งของ ปปช. และของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  นําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ขอแจ้งว่าเมื่อเช้าได้ไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องน้ํา อยากจะให้ อบต.เราในส่วนของ
ป้องกันไดท้ํา MOU กับในส่วนของประชาชน  คาดว่าน้ําน้อง ๒๕๖๔ นิดหน่อย ฉะนั้น 
ให้ทํา MOU กับประชาชนที่เขามีเครื่องสูบน้ําของการเกษตร เพ่ือเราจะได้จ่ายค่าน้ํามัน
ให้กับเกษตรกรที่ใช้  และในส่วนของ MOU ร่วมกับเครื่องของ SML ประจําหมู ่มีอยู่ 
๑๐ กว่าตัว ให้ทํา MOU ไว้ด้วยเพื่อจะได้ทําการเบิกจ่ายน้ํามันได้ถูกต้อง ไมต่้องเป็น
กังวล  เมื่อเช้าได้คุยกันว่าเรื่องน้ําท่านผู้ว่าได้กําชับในทีมท้องถิ่น ให้แข่งขันให้เตรียม 
การในเรื่องทราย กระสอบ และพ้ืนที่ลุ่มต่ํา ซ่ึงผมได้รายงานไปในส่วนของตําบลละหาร 
ว่าละหารเตรียมพร้อมมานานแล้วแต่ไม่กล้าในการซื้อทรายเพราะถ้าน้ําไม่ท่วมทรายจะ
เสียเปล่าและไม่เป็นประโยชน์  ในส่วนหินคลุกเราได้ซื้อมาแล้วเราได้ใช้อย่างอ่ืนได้ ซ่อม
ถนนได้ เบื้องต้นไม่มีอะไรมากทุกอย่างเราก็เตรียมความพร้อมไว้ ในส่วนของถนน ๓๔๐ 



5 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
นายก อบต.ละหาร 

รายงานในที่ประชุมไว้ให้ทราบ  และในส่วนของทางอําเภอบางบัวทองเขาจะได้ประสาน
ในส่วนของกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท เพ่ือจะมาคุยกันเรื่อง อบต.เรามีค่าใช้จ่าย
จากการทําถนนของทางหลวง ๓๔๐ ค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึงบางโรงงานเองน้ําได้เกิดทะลักเข้า
ไปท่วมโรงงานเขา ซึ่งทางอําเภอจะได้นัด เผื่อสมาชิกหมู่ไหนที่โรงงานได้รับเดือดร้อน 
และได้รับเรื่องร้องเรียน เขาจะได้นัดประชุมและจะได้พูดคุยกันในส่วนของโครงการ
ถนน ๓๔๐  ซึ่งเป็นถนนที่ทําแล้วเป็นเรื่องแปลก ในที่ประชุมก็มีคําถามว่าถนนทีท่ํา
แปลกมากที่สุดในประเทศไทย เพราะท่ีอ่ืนเขาจะทําถนนเขาจะลอกให้ข้างทางพร้อม
ก่อนแล้วค่อยวางท่อให้เป็นระนาบเดียวกัน แต่ ๓๔๐ ไม่เป็นระนาบเดียวกัน และวันนี้ 
มีหลายท่าน อย่างกํานันเองก็ได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันว่าท่อบางพ้ืนที่มี    
ขี้เลนแล้วครึ่งท่อ บางที่เต็มท่อเลย ไม่ใช่ขี้เลนบนดิน เป็นขี้เลนทราย ซ่ึงดูแลว้ผลกระ 
ทบในการระบายน้ําเดี๋ยวเราจะได้คุยในส่วนนี้   
      อีกเรื่องคือ เรื่องของสะพานข้ามคลองละหาร-ลําโพ หรือคลองลําโพ-คลองลํารี 
สองเส้นทางนี้จะได้เข้ามาคุยร่วมกันในส่วนของระดับหัวหน้า  ฝากทางสมาชิกด้วยว่า 
ในส่วนเรื่องพวกนี้พวกเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษ หมู่ ๔ ไม่มีปัญหา จะมีปัญหาหมู่ ๕ 
ระหว่างเขตติดต่อละหาร-ลําโพ หมู่ ๕ ต้องดูแลด้วย กํานันได้รับรู้แล้วก็ประสานไป 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ขออนุญาตเสริมต่อจากท่านนายกฯ ขอความกรุณาท่านสมาชิกลองสํารวจว่าในหมู่ของ
ท่านผู้ที่มีเครื่องสูบน้ําอยู่มีใครบ้าง แล้วท่านจัดทําบัญชีมาว่าชื่ออะไร บ้านเลขที่เท่าไร 
เป็นท่อสูบน้ําแบบไหน ขนาดกี่นิ้ว กว้างยาวเท่าไร ใช้เครื่องอะไร เครื่องดีเซล หรือ
เบนซิน เพ่ือจะได้มอบให้ทางสํานักปลัดฯ ทางงานป้องกนัจัดทําบันทึกข้อตกลงในการ
ยืมใช้เพื่อที่เราจะได้เมื่อถึงคราวเหตุที่จําเป็นในการที่จะมาเบิกจ่ายเงิน แต่สภาพต้องดี
พร้อมใช้งาน ไม่ใช่ถึงเวลาเอาน้ํามันไปเติมติดเครื่องเครื่องเสียต้องซ่อมแบบนี้ไม่เอา 
เพราะที่ผ่านมาเราเจอแบบนี้คือเอามาพอติดเครื่องก็เสียเลย ต้องเสียค่าซ่อมก่อนยังไม่
ทันได้ใช้เลย ขอความกรุณาตรงนี้เตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเรายังมีสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ลุ่ม  
ทีเ่ป็นที่สวนหรือที่นาหรือที่น้ําขังแอ่ง จําเป็นที่จะต้องระบายออก และบางจุดอาจจะ 
ต้องหาจุดที่จะระบายอย่างไรกรณีท่ีน้ําฝนที่ลงแล้วขัง อย่างแถวหมู่ ๑ แถวบ้านอดีต
อาจารย์สมพงษ์ มะปูเลาะ ซึ่งน้ําขังแอ่ง เป็นต้น ขอความกรุณาท่านสมาชิกช่วยดําเนิน 
การให้ด้วย 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
นายก อบต.ละหาร 

ฝากท่านปลัดในส่วนของท่อ SML หมู่ ๙ ที่ได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างรถบรรทุกตักเลนชน
กับท่อสูบน้ําของเรา ตอนนี้เราสามารถซ่อมได้หรือยัง เรื่องคดีความเขาเป็นอย่างไรไป  
ถึงไหนแล้ว ท่อขนาด ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์ ๑๗๕ แรงม้า  ฝากช่วยตามเรื่องว่าคดีความ
จบแล้วหรือยัง ถ้าจบแล้วเราจะได้นําเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร เรื่อง งบประมาณ
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  วาระท่ี ๑ รับหลักการ   

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
นายก อบต.ละหาร 
 
 
 

      แถลงงบประมาณ 
      ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87  และระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ 
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 งบประมาณรายจ่ายประจําและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
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นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย
นายก อบต.ละหาร 
 

ตําบลพิจารณาเห็นชอบ  ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมสภา อบต.ละหาร ได้รับทราบ และพิจารณา  
สาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้ 
      1) ประมาณการรายรับ 
 ตั้งประมาณการรายรับไว้รวมจํานวน  199,438,700 บาท  โดยตั้งประมาณ 
การรายรับไว้จากรายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต. 
และรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบต. 
      2) ประมาณการรายจ่าย  
 ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้รวม จํานวน  199,040,989 บาท ใน 4 ด้าน   
11 แผนงาน ตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยแยกเป็นรายจ่าย 
          2.1  รายจ่ายประจํา  จํานวนรวม  112,322,215  บาท 
 2.2  รายจ่ายลงทุน   จํานวนรวม    37,565,290  บาท 
 2.3  รายจ่ายงบกลาง จํานวนรวม   42,214,684   บาท 
 2.4  รายจ่ายอุดหนุน  จํานวนรวม     6,938,800   บาท 
      โดยมีส่วนราชการในสังกัด อบต.ละหาร ทุกส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ละหาร (2566-2570)  
เป็นกรอบในการจัดทําร่างข้อบัญญัติ สําหรับรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มอบให้ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบ 
ประมาณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา อบต.ละหาร ได้รับทราบและพิจารณา   
      จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ให้ที่ประชุมสภา อบต.ละหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตในการที่จะนําเสนอทําความเข้าใจคิดว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการ 
กระบวนการในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นมีอย่างไร การทําข้อ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายทําอย่างไร ท่านที่พอทราบแล้วต้องขออภัยด้วย เพื่อความ
เข้าใจตรงกันในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณว่ามีกระบวนการ ขั้นตอน และในข้อ
ระเบียบกฎหมาย 
      ประการแรก  ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ท่านนายกฯ 
ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ ในมาตรา ๘๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องเป็นผู้นํา 
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ กําหนดว่าจะต้องเสนอภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม อย่างน้อยในวาระแรกคือขั้น
รับหลักการ เพราะถ้าหากว่านําเสนอไม่ทันนี้จะต้องรายงานให้นายอําเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนกันว่าเหตุที่ไม่สามารถนําเสนอได้ภายใน 
๑๕ สิงหาคมเพราะเหตุใด ถ้าเพราะเหตุว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ทําข้อบัญญัติงบประมาณ
เสนอก็เป็นเหตุที่ท่านนายกฯ จะถูกถอดถอนออกจากตําแหน่ง เพราะว่าข้อบัญญัติงบ 
ประมาณนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท  โดยในการ
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณนั้นให้ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทํา และการจัดทํา
ใช้ตามระบบบัญชีขององค์กรท้องถิ่นที่เรียกว่า ระบบ e-LASS จะดูยากหน่อยเพราะว่า
การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณในระบบ e-LASS นั้นเขาจัดทําโดยเรียงตามระบบ
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แผนงาน  โดยองค์ประกอบของงบประมาณรายจ่ายนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด ๔ ด้าน ๑๑ 
แผนงานด้วยกัน โดยมีแผนงานที่เพ่ิมขึ้นมาในภายหลังอีกเพราะว่ามีการกําหนดภารกิจ
เพ่ิมเติมให้มา   
      โดยในการจัดทํานั้นมีกระบวนการในการจัดทําอยู่ ๓ ขั้นตอนหลักๆ คือ  
      ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทําและนําเสนอ ให้ปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทํา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ทาง ผอ.กองคลังรวบรวมสถิติการจัดเก็บรายได้รายจ่าย   
เพ่ือตั้งเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณนําเสนอให้นายกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
จํานวนเงินที่จะตั้งประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับคือ
คาดว่าจะเก็บได้ และประมาณการรายจ่ายคือคาดว่าจะจ่าย 
      ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณางบประมาณ เป็นหน้าที่ของสภา 
      ขั้นตอนที่ ๓ การอนุมัติงบประมาณ ในส่วนของ อบต. เป็นอํานาจของนายอําเภอ  
      ในการพิจารณาของสภา ในส่วนของปลัดฯ และกองต่างๆ ได้รวบรวมจัดทําราย 
ละเอียดต่างๆ เพื่อจัดทําร่างงบประมาณขึ้นมาแล้ว ประมาณการรายรับว่าจะรับจากเงิน
รายได้ตัวไหนบ้าง ประมาณการรายจ่ายตั้งจ่ายอะไรบ้าง  โดยรายการที่จะตั้งจ่ายนั้นจะ 
ต้องอยู่ในแผนพัฒนา  ประเด็นสําคัญต้องอยู่ในแผนพัฒนา และต้องอยู่ในหน้าที่และ
อํานาจของ อบต.  ซึ่งหน้าที่และอํานาจของ อบต. ไปดูทีห่ลักกฎหมายจัดตั้งคือ พ.ร.บ.
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งจะกําหนดไว้ในส่วนของหน้าที่ที่ต้องทํา กับหน้าที่ที่อาจทํา  และตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะ    
กําหนดหน้าที่ที่องค์กรท้องถิ่นสามารถจะทําได้ไว้  เมื่อนําเสนอเป็นร่างข้อบัญญัติงบ 
ประมาณขึ้นมาแล้ว ตั้งประมาณการรายรับรายจ่ายแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณา 
สภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
จากท่านนายกฯ ถ้า ๖๐ วันสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จถือว่าสภาเห็นชอบ ให้ท่านนายก 
นําเสนอนายอําเภออนุมัติเพ่ือประกาศใช้   
    การพิจารณาของสภาให้พิจารณาเป็นสามวาระ โดยเฉพาะในส่วนของร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ให้แบ่งการพิจารณาเป็นสามวาระ ห้ามพิจารณาสามวาระรวดเดียว  การแบ่ง
พิจารณาเป็นสามวาระคือ วาระท่ี ๑ รับหลักการ เป็นการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ว่าตั้งประมาณการรายรับไว้จํานวน
เท่านี้จากรายได้อะไรบ้าง ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้เท่านี้เป็นรายจ่ายอะไรบ้าง  ซึ่งใน
วาระนี้ท่านสมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายแสดงความเห็นได้ เมื่อสมาชิกได้อภิปรายกันครบ
หรือว่าเป็นการพอสมควรแล้ว ท่านประธานสภาก็ให้ยุติการอภิปรายและลงมติ  ลงมติ 
๒ กรณีคือ จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ หรือไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งจะมีกระบวนการ ๒ ทาง ถ้าท่ีประชุมโดยเสียงส่วนมาก ไม่ใช่
ว่าจะต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ มีมติรับหลักการก็จะดําเนินการในขั้นที่ ๒ ในวาระที่ ๒ 
คือการแปรญัตติ  โดยให้ที่ประชุมสภาเลือกกันเองเป็นกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ไม่เกิน ๗ คน เพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่าย โดยให้สมาชิกท่ีประสงค์จะขอแปรญัตติยื่นคําขอแปรญัตติได้โดยให้
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนบัแต่วันที่สภามีมติให้ความเห็นชอบ ถ้าหากสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกท่านอ่ืนลงนามรับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่
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ถ้าท่านนายกฯ เป็นผู้เสนอขอแปรญัตติเองไม่ต้องมีผู้ใดรับรอง เพราะถือว่าข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้นท่านนายกเป็นผู้จัดทําและเป็นผู้นําเสนอ  ถ้าหากไม่มีผู้ประสงค์จะขอ
แปรญัตติก็ถือว่าไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีคนยื่นคําขอแปรญัตติถือว่าให้เวลายื่นเสนอขอ
แปรญัตติ ซึ่งโดยทั่วไปจะให้เวลา ๓ วัน นับถัดจากวันที่สภาไดม้ีมติรับหลักการไป และ
หลังจากนั้นแล้วคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาตั้งข้ึนจะต้องมีการประชุมกันเพ่ือลงมติ
ว่ามีผู้เสนอคําแปรญัตติหรือไม่ แล้วทํารายงานเสนอให้ประธานสภาทราบ ซึ่งประธาน 
สภาจะต้องแจ้งมตินี้ให้สมาชิกทราบอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงก่อนการประชุมสภาครั้ง
ต่อไป  สมมุติว่าแปรญัตติเสร็จแล้ว รับหลักการ ก็จะมาประชุมในวาระที่ ๓ ให้ความ
เห็นชอบซึ่งวาระนี้ไม่มีการอภิปราย ประธานสภาจะขอมติว่ามีสมาชิกท่านใดให้ความ 
เห็นชอบที่จะให้ใช้ร่างข้อบัญญัตินี้ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ  ถ้าหากว่าที่ประชุมมีมติ
โดยเสียงส่วนมากให้ความเห็นชอบ ให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัตินี้ให้นายอําเภอ
เพ่ือให้นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายอําเภอจะต้องพิจารณาภายใน ๑๕ วัน  ถ้า
นายอําเภออนุมัติจะส่งคืนกลับมาให้ท่านนายกลงนามประกาศใช้ โดยข้อบัญญัติงบ 
ประมาณจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ ตุลาคม (ปีงบประมาณจะเริ่ม ๑ ตุลาคมของปีปัจจุบัน
ไปสิ้นสุด ๓๐ กันยายนของปีหน้า)  ถ้า ๑๕ วันนายอําเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่า
นายอําเภออนุมัติ ให้นายกลงนามประกาศใช้  ถ้าหากนายอําเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อ 
บัญญัติที่เสนอไปให้นายอําเภอส่งคืนมาภายใน ๑๕ วัน แลว้ให้สภาประชุมเพ่ือพิจารณา 
ถ้าสภายืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมก็ให้ส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถ้าสภาไม่ยืนยัน
ภายใน ๑๕ วัน ถือว่าข้อบัญญัตินั้นตกไป นี้คือในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณ 
กระบวนการและวิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖  
      ประการแรก ในส่วนของสถานะการคลังของ อบต.ละหารก่อน อย่างที่เรียนให้
ทราบว่า อบต.จะต้องจัดหารายได้เข้ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็น อบต. หรือเทศบาล จะต้อง
หารายได้เข้ามาก่อนจึงจะจ่ายได้ เพราะว่าตาม พ.ร.บ.สภาตาํบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  บัญญัติไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเบิกจ่ายเงินได้ต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและมีเงินรายได้ เพราะถ้าไม่มี
เงินรายได้เราทําสัญญาซื้อสัญญาจ้างก็ไม่ได้ เพราะถ้าเกิดเขาเสร็จแล้วเขาส่งงานมา    
ไม่มีเงินจ่ายให้เขาฟ้องเรียกค่าเสียหายเราเพ่ิมอีกด้วย  
      ในส่วนของสถานะการคลังของ อบต.ละหาร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ วันที่    
๘ สิงหาคม ๒๕๖๕   

๑) มีเงนิฝากธนาคาร  จํานวน  561,441,042.87  บาท 
๒) มีเงินสะสม  จํานวน  565,678,117.52 บาท (เป็นตัวเลขทางบัญชีของ

กรมบัญชีกลาง)  
๓) เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  114,590,406.79 บาท 
๔) มีรายการที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ  

จํานวน  5,697,500  บาท 
๕) มีรายการที่กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 27 โครงการ จํานวน 

55,525,032.42 บาท 
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      ในส่วนของเงินสะสมและทุนสํารองเงินสะสมนั้น  ในส่วนของเงินสะสมที่ อบต.
สามารถนํามาใช้ได้อยู่จะไม่ถึง ๕00 กว่าล้านบาท (เป็นตัวเลขทางบัญชี)  เงินสะสมที่
สามารถนํามาใช้ได้จริงในขณะนี้อยู่ที่ 220,787,330.42 บาท 
      ในส่วนของประมาณการรายรับ ประมาณการคือสิ่งที่คาดว่าเราจะสามารถจัดเก็บ
เงินได้หาเงินมาได้ (ในเอกสารในหน้าที่ ๑๙)  ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้น เขาให้ดูประมาณการรายรับให้ตั้งรับในหมวดรายจ่ายที่ระเบียบกําหนดไว้ 
คือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้กําหนดหมวดรายรับรายได้ขององค์กรท้องถิ่นไว้  ในข้อ ๑๑ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ประมาณการรายรับขององค์กรท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย หมวดรายได้ มีทั้งหมด 6 
หมวด คือ ๑) หมวดภาษีอากร  ๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต  ๓) หมวด
รายได้จากทรัพย์สิน  ๔) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๕) หมวดภาษีจัดสรร  ๖) หมวดเงิน
อุดหนุน  นี้คือหมวดรายได้หลักที่องค์กรท้องถิ่นสามารถตั้งรับได้ในหมวดรายได้ต่างๆ 
เหล่านี้ทั้งที่เป็นรายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรให้ 
กับรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  โดยให้ดูรายได้ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาและที่แล้วมา 
คือถ้าจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณของปี ๒๕๖๖ ปีนี ้๒๕๖๕ เขาให้ดูรายได้ของปีที่ผ่าน
มาและปีที่แล้วมาคือปี ๒๕๖๔ กับปี 2563 และมาเทียบกับรายได้จริงของปี ๒๕๖๕ 
ในเอกสารตั้งแต่ในหน้าที่ 19 เราได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ในส่วนของรายรับซึ่งคาด
ว่าจะจัดเก็บได้ โดยได้ไปดูแล้วเปรียบเทียบของปี ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔ และที่ตั้งประมาณ
การไว้ของปี 2๕๖๕  มาตั้งประมาณการของปี 2566   
      โดยในปี 2563  อบต. มีรายรับจริง จํานวน  165,832,409.51  บาท   
      และในปี ๒๕๖๔ อบต. มีรายรับจริง  จํานวน  215,708,055.84  บาท 

 รายรับจริง 
ปี 2563 ปี 2564 

หมวดภาษีอากร 15,288,182.17 17,351,080.16 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

4,926,028.68 3,517,271.70 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
(ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) 

5,507,177.36 3,707,251.89 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 296,464.90 325,722.65 
หมวดภาษีจัดสรร 
(คือภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บและจดัสรร
ใหก้ับท้องถิ่น เช่น ภาษีรถยนต์และ
ล้อเลื่อน ภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ) 

93,736,460.40 106,548,309.33 

หมวดเงินอุดหนุน 
(คือเงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนมาให้กับ
องค์กรท้องถิ่น) 

45,978,096.00 84,258,420.11 

รวม 165,832,409.51 215,708,055.84 
จะเหลือรายได้จริงที่ อบต.ได้รับ 119,854,313.51 131,449,635.73 
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รายได้จริงที่ อบต.ได้รับ ต้องนําเงินอุดหนุนมาหักออก เพราะเงินอุดหนุนนี้เป็นเงินที่ให้
มาโดยมีวัตถุประสงค์ เราไม่สามารถนําไปทําอย่างอ่ืนได้ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) หรือเงินอุดหนุนเรื่องโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นพระ
ราชปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ
ไทยภายในปี ๒๕๖๕ จะมีเงินอุดหนุนเข้ามาให้ส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งเราจะเอาไปทําอะไร
อย่างอ่ืนไม่ได้เลย   
      สาเหตุหนึ่งที่รายได้เราลดลงจากเดิมที่เราเคยมีรายรับจริงสูง ย้อนกลับไปปี 2562  
ปีงบประมาณ 2562 อบต. มีเงินรายรับจริงรวมเงินอุดหนุน  224,555,389.95 
บาท  เป็นเงินอุดหนุน  44,680,526.00 บาท ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วของปี 2562 
เพราะปี 2563 2564 ลดลง ที่หายไปคือหมวดภาษีอากร เนื่องจากว่าปี 2563 มี
การยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และบังคับใช้ตาม 
พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ทําให้เงินรายได้ของท้องถิ่นหายไปจากท่ีเราเคยจัด 
ก็บภาษีโรงเรือนได้อยู่ที่ประมาณ 55 ล้านบาท (ดูเอกสารในตารางหน้าที่ 19)  ในปี 
2563 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเราเก็บได้เพียงแค่ 6,507,575 บาท  พอปี 2564 
เก็บได้เพ่ิมขึ้นมาเล็กน้อย 7,617,175.07 บาท  ด้วยปัจจยัประการหนึ่งคือผลกระทบ
จากโควิดด้วย รัฐบาลจึงออกพระราชกฤษฎีกาให้ลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% 
โดยไม่ได้คํานึงถึงว่ารายได้ของท้องถิ่นหายไป และผลของ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง มีช่องว่างของกฎหมายคือทําให้บรรดาที่เป็นเศรษฐีที่ดินหลีกเลี่ยงกฎหมาย สมมุติ
มีที่ดิน ๑๐๐ ไร่ กฎหมายบอกว่าถ้าใช้ที่ดินเพ่ือทําเกษตรกรรมไม่ต้องเสียภาษี ถ้าปลูก
กล้วยหมดทั้ง ๑๐๐ ไร่ไม่ต้องเสียเลย จากเดิมถ้าท่านที่ปลูกกล้วยจะต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่  หรือเดิมทํานาต้องเสียภาษี ทํานาเองไร่ละ ๕ บาท แต่ของใหม่นี้ถ้าทํานาเอง
ภาษีไม่ต้องเสีย รายได้ของท้องถิ่นหายไปเช่นเดียวกัน หรือมีห้องเช่าเดิมต้องเสียภาษี 
แต่ภาษีตัวใหม่นี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ต้องเสียเลย นี้คือผลกระทบที่ทําให้เงิน
รายได้ท้องถิ่นหายไป  กับอีกเรื่องหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
แต่เขาลืมนึกถึงท้องถิ่นไป คือค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  สมมุติท่านขายที่ดิน 
100 ไร่ เดิมต้องเสียค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดินร้อยละ ๒ แต่ออกพระราช
กฤษฎีกาลดเหลือร้อยละ 0.01 คือจากเดิมต้องเสีย ๒ บาท เหลือแค่ ๑ สลึง   

      ดังนั้น เมื่อดู ๒-๓ ปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ จึงตั้งประมาณการรายรับของปี 2566    
ไว้จํานวน  199,438,700  บาท  โดยตั้งรับไว้ใน 

      หมวดภาษีอากร  ตั้งประมาณรายรับไว้รวม  38,021,000  บาท     
      - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ต้ังไว้ ๓,๐๐๐ บาท  
        ประมาณการไว้กรณีค้างชําระ สามารถประเมินและจัดเก็บย้อนหลังได้ 5 ปี 
      - ภาษีบํารุงท้องที่  ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท  
        ประมาณการไว้กรณีที่ค้างชําระ สามารถประเมินและจัดเก็บย้อนหลังได้ ๑๐ ป ี
      - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งไว้ 30,000,000 บาท   
        คาดว่าจะจัดเก็บได้ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจาก 
ว่าในปีนี้บรรดาผู้ประกอบการเจ้าของที่ดินยังคิดว่าปีนี้ยังลดภาษี 90% อยู่ ปรากฏว่า 
ปีนี้เขาให้เก็บเต็ม ๑๐๐% บางรายโดนภาษีไป ๗๐๐,๐๐๐ กว่าบาท  แตก่ฎหมายให้
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ผ่อนชําระได้ ๓ งวด ยังผ่อนชําระได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนนี้งวดที่ ๓  ถ้าเลยจากนี้ไป
แล้วต้องเสียค่าปรับเพ่ิมแล้วจะถูกอายัดด้วย คือทาง อบต. จะแจ้งไปทางสํานักงานที่ดิน
ว่าที่ดินของท่านโฉนดเลขที่... พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่... ค้างชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ท่านจะไปโอนให้ใครหรือจะยกให้ใครก็ไม่ได้จนกว่าท่านจะชําระภาษีกับ อบต.  
ให้จบก่อน  อบต.จะมีหนังสือแจ้งไปสํานักงานที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้พร้อมกับโรงเรือนนี้
ได้ชําระภาษีเรียบร้อยแล้วท่านจึงจะโอนได้                  

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ตั้งประมาณรายรับไว้รวม 
5,387,600 บาท ย้อนกลับไปดูปี 2563 , 2564 ลดลง เพราะกระทรวงมหาดไทย   
ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ 
สาธารณสุข จากเช่น เดิมมีกิจการโรงงานฟอกหนังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
กิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สมมุติว่าจะต้องเสีย 50,000 บาท แต่ปรากฏว่า
ปี 2563 2564 ไม่ต้องเสียเลย คาดว่าปีนี้กจ็ะเช่นเดียวกันปี 2565 ยังไม่ต้องเสียอยู่ 
และปี 2566 ก็คาดว่าจะเป็นเช่นนี้ 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ตั้งประมาณรายรับไว้รวม  2,000,000 บาท   
      ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาว่าจะได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากลดลง เพราะว่าดอกเบี้ยเมื่อยังนิ่งมีเงินอยู่เยอะเขาก็พยายามออกมาตรการเพื่อ
กระตุ้นเพ่ือให้นําเงินออกมาใช้ ไม่เช่นนั้นเงินอยู่ในธนาคารไม่หมุนเวียนในตลาด อย่าง
สภาวะตอนนี้เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ    

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ตั้งประมาณการรายรับไว้ 180,100 บาท  
      เดิมทีรายได้เบ็ดเตล็ดทีดู่เยอะเพราะว่าด้วยระบบบัญชีในระบบ e-LASS ของกรม 
บัญชีกลางเอาอะไรมารวมไว้บ้างไม่ทราบ ทําให้ตัวเลขดูสูงกว่าความเป็นจริงขึ้นมาในปี 
2564 แตป่ี 2565 รายไดก็้ลดหายลงไปอีกเช่นเดียวกัน 

      หมวดภาษีจัดสรร  ตั้งประมาณการรายรับไว้ 110,850,000 บาท 
      เป็นภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
รถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ซึ่ง  
ในปี 2563  2564 ลดลงไป  ในปี 2566 ประมาณการรายรับไว้ 110,850,000 
บาท  โดยไปดูตัวเลขให้ใกล้เคียงกับปี 2563 2564 (ในเอกสารหน้าที่ ๒๔) ตัวอย่าง
ภาษีสรรพสามิต ปี 2563 ได้รับจริง 17,304,642.34 บาท  ปี 2564 ได้รับจริง 
18,966,024.38 บาท  ในปี 2566 จึงตั้งไว้ 19,000,000 บาท ที่ตั้งเพ่ิมเพราะว่า
เวลาที่เขาจัดสรรเงินตัวนี้ให้เขาดูตามหัวประชากรถ้าประชากรมีมากจะได้มาก จํานวน
ประชากรของ อบต.ละหาร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรของอําเภอ ณ วันที่ 10 
สิงหาคม 2565 เรามีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 25,401 คน  ชาย 12,259 คน 
หญิง 13,142 คน  

      หมวดเงนิอุดหนุน  ตั้งประมาณการรายรับไว้  43,000,000  บาท  
      ย้อนหลังของปี 2563 ตั้งไว้ 45,978,096 บาท ปี 2564 ตั้งไว้ 84,258,420 
บาท ของปี 2565 ตั้งไว้ 43,000,000 บาท  ปี 2566 จึงตั้งรับไว้ที่ 43,000,000 
บาท เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่า อบต. เอาไป
ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมีวัตถุประสงค์ของการใช้มาอยู่แล้ว 
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      จึงตั้งประมาณรายรับไว้รวม 199,438,700 บาท ใน 6 หมวดเงินรายได้  ทั้ง
รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุน   
      รายไดท้ี่จัดเก็บเอง คือหมวดภาษีอากร พวกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต  หมวด
รายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   
      ภาษีจัดสรร คือภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้กับท้องถิ่น 
      เงินอุดหนุน คือเงินที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้กับท้องถิ่น (อยู่ที่รัฐบาลและคณะกรรม 
การกระจายอํานาจเป็นผู้จัดสรรให้)  

      ในส่วนของประมาณการรายจ่าย  ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ใน 4 ด้าน ๑๑ 
แผนงาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น เรามีงบประมาณแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ๑๑ แผนงาน โดยในแต่ละด้าน
จะประกอบด้วยแผนงานต่างๆ (ในหน้าที่ 17)  ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2566 ไว้รวมทั้งสิ้น  199,040,989  บาท  ตั้งแบบขาดดุลไว้ 
คือตั้งประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าประมาณการรายรับเล็กน้อย  โดยทั่วไปแล้วองค์กร
ท้องถิ่นจะตั้งงบประมาณ 2 ประเภท คือ สมดุล (ตั้งรับกับตั้งจ่ายเท่ากัน)  กับขาดดุล 
(ต้ังรับมากกว่าต้ังจ่าย) กับเกินดุล ซึ่งไม่มีที่ไหนเขาเสี่ยงทํากัน (ตั้งจ่ายมากกว่าตั้งรับ) 
จะมี 4 ด้าน จะมี ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านการดําเนินงานอื่น  

      ด้านบริหารทั่วไป จะมี 2 แผนงาน  
      - แผนงานบริหารงานทั่วไป   32,6561,725  บาท  (สํานักปลัด/กองคลัง)   
      - แผนงานการรักษาความสงบภายใน   5,587,540  บาท  
      ด้านบริการชุมชนและสังคม จะมี 6 แผนงาน 
      - แผนงานการศึกษา   27,586,125  บาท 
      - แผนงานสาธารณสุข   9,706,400  บาท 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห์   3,740,620  บาท 
      - แผนงานเคหะและชุมชน   19,151,000 บาท  (กองสาธารณสุข/กองช่าง/  
กองสวัสดิการสังคม) 
      - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1,796,740  บาท (กองสวัสดิการ
สังคม) 
      - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ   3,484,445  บาท 
      ด้านการเศรษฐกิจ จะมี 2 แผนงาน 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   47,734,110  บาท 
      - แผนงานการเกษตร   5,382,600  บาท 
      ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
      - แผนงานงบกลาง   42,214,684  บาท 
      ในรายละเอียดของรายจ่ายแต่ละด้านแต่ละแผนงาน (ในหน้าที่ 26-113)  
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      รายจ่ายตามแผนงานขององค์กรท้องถิ่นมีอยู่ 2 ประเภทคือ รายจ่ายประจํา และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน   
      รายจ่ายประจํา ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอื่น   
      รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย งบค่าครุภัณฑ์ งบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      

      ในส่วนของงบกลาง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บังคับว่างบประมาณงบกลางต้องตั้งให้มีเงินสํารองจ่าย   
โดยเงินสํารองจ่ายนั้นให้ใช้กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยขึ้น  เช่น เกิดน้ําท่วม เกิด  
วาตภัย เกิดอัคคีภัย เกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม  เพ่ือใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาใน
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ถ้าเกิดไฟไหม้บ้าน
หลังเดียวไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัยจะใช้จากเงินสํารองจ่ายจากงบกลางไม่ได้  โดยการใช้
จ่ายเงินสํารองจ่ายนั้นให้เป็นอํานาจของท่านนายกฯ เป็นผู้อนุมัติ  สมมุติว่าเกิดวาตภัย 
ลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย 100 หลังคาเรือน  นายกต้องรีบรายงานไป
ที่อําเภอ อําเภอจะรีบรายงานจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เมื่อ
ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติแล้วจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยอาศัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายเพ่ือกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น 
บ้านพังเสียหายหมดทั้งหลังช่วยได้ไม่เกิน 33,000 กว่าบาท แตต่้องเกิดเป็นวงกว้าง
และจํานวนมาก   
      สว่นใหญ่แล้วงบกลางจะเป็นรายการที่กฎหมายบังคับว่าจะต้องตั้งจ่าย จะมีเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมที่จะต้องตั้ง 5% ของเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง  เงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนที่จะจ่ายให้กับพนักงานจ้างกรณีท่ีเกิดบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุ เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ พวกนี้คือรายการของงบกลางซ่ึง
เป็นรายการที่กฎหมายบังคับว่าต้องตั้ง (รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารตั้งแต่หน้า 114-
120)  และนําเสนอในแต่ละแผนงาน 

      งบกลาง  ตั้งไว้รวมทั้งหมด  42,214,684  บาท 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)  ตั้งไว้รวม  
20,199,145 บาท  (ในหน้าที่ ๑๒๑-๑๕๙) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๑๐,๘๖๗,๒๖๐  บาท 
      - จะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเดือนของฝ่ายการเมือง เงินเดือนนายก รองนายก 
เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เงินเดือนข้าราชการ      
เงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  ๖,๒๗๔,๒๙๕  บาท 
      - ค่าตอบแทน เช่น  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
การทํางานล่วงเวลา  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  3,198,195 บาท  จะเป็น 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๖๐,๐๐๐  บาท 
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        ๕) โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ   ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) โครงการจิตอาสาฯ    ๑๗,๑๙๐  บาท 
        ๗) โครงการพัฒนาความรู้ฯ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง   
            ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๘) โครงการพัฒนาจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง    
            ๑๒๘,๔๙๐  บาท   
        ๙) โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ๘๕๐,๐๐๐ บาท  
        ๑๐) โครงการอบรมการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๔๒,๕๑๕  บาท 
        ๑๑) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้รวม  ๑,๒๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) วัสดุงานบ้านงานครัว   ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) วัสดุก่อสร้าง   ๓๐,๐๐๐ บาท 
        ๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๙) วัสดุคอมพิวเตอร์    ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม  ๑,๔๐๕,๐๐๐ บาท  จะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 
น้ําบาดาล  ค่าบริการโทรศัพท์  ค่าบริการไปรษณีย์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  
      งบลงทุน   ตั้งไว้รวม  ๓,๐๕๗,๕๙๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์  ตั้งไว้รวม  ๖๑๗,๕๙๐  บาท 
      - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        ๑) เก้าอ้ีทํางาน ๒ ตัว  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ๒ เครื่อง  ๘๑,๘๐๐  บาท 
        ๓) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ๒ เครื่อง   ๕๕,๘๐๐  บาท 
        ๔) ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก ๒ ชุด  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) ตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก ๑ บานเปิดทึบ ๒ ตู้  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) โต๊ะทํางาน ๒ ตัว  ๒๐,๐๐๐ บาท 
      - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
        ๑) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  ๒๓,๖๕๐  บาท 
        ๒) เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที   ๖๖,๐๐๐  บาท 
      - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
        ๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ๒๙,๙๐๐ บาท 
        ๒) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   ๒๔,๑๐๐  บาท 
      - ครุภัณฑ์โรงงาน 
        ๑) เครื่องตัดไฟเบอร์   ๒๐,๗๙๐  บาท 
        ๒) แท่นอัดไฮดรอลิค ๖๐ ตัน  ๗๒,๔๕๐  บาท 
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      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
        ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ๓ เครื่อง   ๖๖,๐๐๐  บาท 
        ๒) เครื่องสํารองไฟฟ้า ๓ เครื่อง   ๑๗,๑๐๐  บาท 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้รวม   ๒,๔๔๐,๐๐๐  บาท 

๑) โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านข้างและด้านหลังอาคาร ชั้น ๑            
๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  

๒) โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ละหาร เป็นห้องงานการเจ้าหน้าที่
และห้องละหมาดชาย   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๓) โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ ชั้น ๒ เป็นห้องปฏิบัติงานของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
๔๙๐,๐๐๐ บาท 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (สํานักปลัด)           
ตั้งไว้รวม  ๒,๐๕๐,๑๒๐ บาท  (ในหน้าที่ ๑๖๐-๑๗๓) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๑,๐๑๑,๗๒๐  บาท จะเป็นเงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๙๔๙,๐๐๐  บาท 
      - ค่าตอบแทน  ๒๙,๐๐๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  ๘๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๔๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ให้แก่คณะกรรมการ ในองค์กรจัดทํา    
            แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน และ 
            บุคลากรท้องถิ่น  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะความรู้ประชาคมท้องถิ่นใน 
           การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะเป็นวัสดุสํานักงาน  ๕๐,๐๐๐ บาท และ
วัสดุคอมพิวเตอร์  ๕๐,๐๐๐ บาท 
      งบลงทุน   ตั้งไว้รวม  ๘๙,๔๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์ 

๑) เก้าอ้ีสํานักงาน  ๕,๐๐๐ บาท 
๒) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๑ เครื่อง   ๓๓,๕๐๐ บาท 
๓) โต๊ะทํางาน ๑ ตัว  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง  ๒๒,๐๐๐  บาท 
๕) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  ๗,๕๐๐ บาท 
๖) เครื่องสํารองไฟฟ้า ๒ เครื่อง  ๑๑,๔๐๐  บาท 
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      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)  ตั้งไว้รวม 
๑๐,๐๔๔,๒๒๐ บาท (ในหน้าที่ ๑๗๔-๑๙๖) 
      งบบุคลากร   ตั้งไว้  ๗,๐๐๘,๔๒๐  บาท (เงินเดือนข้าราชการ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เงินเพ่ิมต่างๆ ) 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้ ๑,๘๗๙,๒๐๐ บาท 
      - ค่าตอบแทน  ๕๑๗,๔๐๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๕๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ  ตั้งไว้รวม  ๖๓๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
        ๕) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๑๗๑,๘๐๐ บาท  จะเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ค่าบริการ
ไปรษณีย์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  ๑,๑๕๖,๖๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์  ๑,๑๕๖,๖๐๐  บาท 

๑) เก้าอ้ีทํางาน ๑ ตัว  ๖,๐๐๐ บาท 
๒) เก้าอ้ีทํางาน ๑ ตัว  ๓,๐๐๐ บาท 
๓) ตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จํานวน ๑๐ ตู้  ๕๙,๐๐๐  บาท 
๔) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้น จํานวน ๗ ตู้   ๕๙,๕๐๐ บาท 
๕) โต๊ะทํางาน ๑ ตัว   ๖,๐๐๐  บาท 
๖) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จํานวน ๑ คัน  ๘๕๐,๐๐๐  บาท 
๗) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๓ เครื่อง  

๖๖,๐๐๐ บาท  
๘) เครื่องพิมพ์ Mulltifunction เลเซอร์หรือ LED สี จํานวน ๖ เครื่อง  

๙๐,๐๐๐ บาท 
๙) เครื่องสํารองไฟฟ้า ๓ เครื่อง  ๑๗,๑๐๐ บาท 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน        
(หน่วยตรวจสอบภายใน)  ตั้งไว้รวม  ๓๖๓,๒๔๐  บาท (ในหน้าที่ ๑๙๗-๒๐๑) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๒๓๓,๗๖๐  บาท  จะเป็นเงินเดือนข้าราชการ 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  ๑๒๙,๔๘๐  บาท 
      - ค่าตอบแทน  ๑๙,๔๘๐ บาท  เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
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      - ค่าใช้สอย  ๙๕,๐๐๐  บาท   
        ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕,๐๐๐  บาท 
        ๒) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง  ๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ๑๕,๐๐๐  บาท  เป็นวัสดุสํานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
(สํานักปลัด)  ตั้งไว้รวม  ๕,๕๘๗,๕๔๐ บาท (ในหน้าที่ ๒๐๒-๒๑๗) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๒,๙๓๕,๗๔๐ บาท  จะเป็นเงินเดือนข้าราชการ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินเพิ่มพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  ๒,๕๗๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าตอบแทน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  
      - ค่าใช้สอย  ๑,๔๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท            
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีด้านสาธารณภัย  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๗) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๘) โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
๙) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๐)  โครงการเพิ่มพูนศักยภาพสมาชิก อปพร.  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๑)  โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิง  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๒)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 

      - ค่าวัสดุ   ๙๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) วัสดุเครื่องแต่งกาย ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) วัสดุเครื่องดับเพลิง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) วัสดุจราจร   ๕๐,๐๐๐  บาท 
      งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  ๘๑,๘๐๐  บาท 
      ครุภัณฑ ์ ๘๑,๘๐๐ บาท เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
จํานวน ๒ เครื่อง 
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แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)  ตั้งไว้รวม  
๓,๐๕๕,๘๒๐  บาท  (ในหน้าที่ ๒๑๘-๒๓๐) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๒,๓๐๐,๔๒๐  บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ของข้าราชการ
ของกองการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗ ศูนย์   
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้รวม  ๗๕๕,๔๐๐  บาท 
      - ค่าตอบแทน  ๑๓๑,๐๐๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๓๑๐,๐๐๐ บาท   
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุงานบ้านงานครัว  ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๘๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๑๔,๔๐๐  บาท  เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

      แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)  
ตั้งไว้รวม  ๒๔,๐๘๐,๓๐๕  บาท  (ในหน้าที่ ๒๓๑-๒๕๘) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๙,๖๔๘,๓๑๖  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๗,๙๒๐,๔๘๙  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๕๑,๒๐๐ บาท  เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๓,๑๘๙,๐๑๕  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานเข้าสู่สถานศึกษา 
(ปฐมนิเทศ)  ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตําบลและครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๗๓,๗๕๐ บาท  
        ๗) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ๒,๑๖๕,๒๖๕  บาท 
        ๕) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
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      - ค่าวัสดุ   ๔,๓๔๖,๒๗๔  บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุงานบ้านงานครัว  ๓,๗๔๖,๒๗๔  บาท 
        ๔) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ๘๐,๐๐๐ บาท 
        ๕) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) วัสดุการศึกษา   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๗) วัสดุสํารวจ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) วัสดุดนตรี  ๒๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๒๓๔,๐๐๐  บาท  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
      งบลงทุน  ตั้งไว้  ๕๗๒,๗๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ ๕๗๒,๗๐๐  บาท   
      - ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        ๑) เก้าอ้ีสํานักงาน ๒ ตัว  ๑๒,๐๐๐  บาท 
        ๒) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง  
๖๗,๐๐๐ บาท 
        ๓) โต๊ะคอมพิวเตอร์  ๒ ตัว   ๑๒,๐๐๐  บาท 
        ๔) ปั๊มน้ําแรงดันสูง อัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ วัตต์  ๘,๐๐๐ บาท 
        ๕) ปั๊มน้ําแรงดันสูง อัตโนมัติ ขนาด ๒๕๐ วัตต์  ๑๗,๐๐๐ บาท 
        ๖) ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๔ ศูนย์   ๒๗๖,๕๐๐  บาท 
        ๗) พัดลมติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว  ๑๕,๐๐๐ บาท 
      - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จะเป็นเครื่องขยายเสียง  ๒๑,๐๐๐ บาท   
      - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จะเป็นตู้เย็น ๑๙,๒๐๐ บาท  ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 
ความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร  ๗,๐๐๐ บาท 
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน ๔ เครื่อง  รวม  ๘๘,๐๐๐ บาท 
        ๒) เครื่องพิมพ์ Mulltifunction แบบฉีดหมึก จํานวน ๔ เครื่อง รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
      งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  ๕,๙๓๘,๘๐๐ บาท  สนับสนนุอาหารกลางวัน ๔ โรงเรียน 

      แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (กองการศึกษา)  ตั้งไว้รวม  
๔๕๐,๐๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๒๕๙) 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
      - ค่าใช้สอย  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพ่ือต่อต้านและป้องกันยาเสพติด 
สําหรับเยาวชน (D.A.R.E.) แห่งประเทศไทย  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  อบต.ละหารทําอย่าง
ต่อเนื่องตลอดโดยร่วมกับทางสถานีตํารวจภูธรบางบัวทอง และมีเสียงเรียกร้องจาก
โรงเรียนต่างๆ อยากจะให้เพ่ิมเด็กชั้นมัธยมด้วยโรงเรียนที่มีชั้นมัธยม ตอนนี้เราจัดให้กับ
เด็กในระดับชั้น ป.๕ ป.๖ 
        ๒) โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ   ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
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      แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)   ตั้งไว้รวม  ๒,๐๕๖,๐๖๐  บาท  (ในหน้าที่ ๒๖๑-๒๗๔) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๙๖๐,๓๖๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๑,๐๗๓,๒๐๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๑๓,๒๐๐ บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ๖๔๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุงานบ้านงานครัว  ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 
      งบลงทุน   ตั้งไว้  ๒๒,๕๐๐ บาท 
      - ค่าครุภัณฑ์   ๒๒,๕๐๐ บาท 

๑) เครื่องพิมพ์ Mulltifunction แบบฉีดหมึก จํานวน ๑ เครื่อง  ๗,๕๐๐  บาท 
๒) เครื่องพิมพ์ Mulltifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน ๑ เครื่อง  

๑๕,๐๕๐๐  บาท 

      แผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)          
ตั้งไว้รวม  ๑๘๔,๐๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๒๗๕-๒๗๘) 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
      - ค่าวัสดุ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย  ๕๐,๐๐๐   บาท 
      งบลงทุน   ตั้งไว้  ๓๔,๐๐๐ บาท 
      - ค่าครุภัณฑ์   ๓๔,๐๐๐ บาท 
        ๑) เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด จํานวน ๒ เครื่อง  รวม ๔,๐๐๐ บาท 
        ๒) เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จํานวน ๑ เครื่อง  ๓๐,๐๐๐  บาท 

      แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ กองส่งเสริมการเกษตร)  ตั้งไว้รวม  ๗,๔๖๖,๓๔๐  บาท  
(ในหน้าที่ ๒๗๙-๒๙๔) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๕,๐๔๕,๓๔๐ บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินประจํา
ตําแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
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      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๒,๔๒๑,๐๐๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๑๑,๐๐๐ บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการตําบลละหารปลอดโรคไข้เลือดออก  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคเรื้อรัง  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019   ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร       
            ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๙) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๑๐) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๑๑) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
              ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๓)  โครงการศาสนสถานปลอดบุหรี่  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๔)  โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๕)  โครงการสมาชิกใหม่ในชุมชนพัฒนาการสมวัย  ๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๖)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยะราชนารี  ๘๐,๐๐๐ บาท 
๑๗)  โครงการสํารวจข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

      แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (กอง
สวัสดิการสังคม)  ตั้งไว้รวม  ๑,๕๔๐,๒๗๐  บาท  (ในหน้าที ่๒๙๕-๓๐๙) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๘๒๐,๖๘๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินเพ่ิม และเงินประจํา
ตําแหน่ง  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๖๕๘,๓๙๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๔๙,๓๙๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ๓๐๒,๐๐๐  บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน   ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ๕๐,๐๐๐  บาท 
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        ๕) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๓๐,๐๐๐ บาท 
        ๖) วัสดุคอมพิวเตอร์  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) วัสดุดนตรี   ๒,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
      งบลงทุน   ตั้งไว้  ๖๑,๒๐๐ บาท 
      ค่าครุภัณฑ์   ๖๑,๒๐๐ บาท 
        ๑) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน ๒ ตู้  รวม ๑๔,๐๐๐  บาท 
        ๒) โต๊ะประชุม จํานวน ๓ ตัว รวม  ๒๕,๒๐๐ บาท 
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๑ เครื่อง  ๒๒,๐๐๐  บาท 

       แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์            
(กองสวัสดิการสังคม)  ตั้งไว้รวม  ๒,๒๐๐,๓๕๐  บาท  (ในหน้าที่ ๓๑๐-๓๑๕) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๑,๕๔๘,๓๐๐ บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๖๕๒,๐๕๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๒๐๗,๐๕๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๔๔๕,๐๐๐ บาท 
        ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
        ๒) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัว
คนพิการ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  (กองช่าง)   ตั้งไว้รวม 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (ในหน้าที่ ๓๑๖) 
      งบเงินอุดหนุน   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
      - อุดหนุนการประปานครหลวง  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - อุดหนุนการไฟฟ้านครหลวง  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      จริงแล้วเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าและประปา ควรจะเป็นงบลงทุนเพราะเราลงทุน
ให้การประปาวางท่อจ่ายน้ําประปา เราต้องจ่าย ปัจจุบันนี้ใช้ MOU ร่วม ๓ ฝ่าย 
ระหว่างการประปานครหลวง  อบจ.นนทบุรี และ อบต. โดยการประปาจ่าย ๕๐%  
อบจ. กับ อบต. จ่ายหน่วยงานละ ๒๕%  จริงแล้วคืองบลงทุนแต่ด้วยระเบียบวิธีการ
งบประมาณถือว่าเป็นเงินอุดหนุน คืออุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น เงินอุดหนุนที่จะ
อุดหนุนให้กับหน่วยงานอ่ืนได้นั้นจะต้องเป็นการอุดหนุนเรื่องที่อยู่ในภารกิจที่อยู่ใน
หน้าที่อํานาจขององค์กรท้องถิ่นเอง แต่ท้องถิ่นไม่ทําเองอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นทํา 
อาจจะอุดหนุนให้ อบต. เทศบาล อบจ. หรืออุดหนุนให้การไฟฟ้า การประปา อุดหนุน
ให้สาธารณสุข อุดหนุนให้กาชาด  ในส่วนของไฟฟ้าเราขยายเขตไปแต่การที่จะขยาย
เขตมีหลักของการไฟฟ้าว่าจะต้องเป็นถนนที่มาตรฐานและเป็นถนนที่เป็นสาธารณะ 
ของการประปาก็เช่นเดียวกัน 
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      แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)  ตั้งไว้รวม  ๑๗,๘๕๑,๐๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๓๑๘-๓๒๘) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๕,๑๔๕,๐๐๐  บาท เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๗,๗๐๖,๐๐๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา  
      - ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓,๔๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) ค่ากําจัดขยะมูลฝอย   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เราต้องจ่ายให้กับ อบจ.นนทบุรี 
ในการบริการจัดการดูแลบ่อจํากัดขยะ 
        ๒) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   ๓,๖๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) วัสดุงานบ้านงานครัว   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๓) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๕) วัสดุเครื่องแต่งกาย   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าไฟฟ้า 
      งบลงทุน   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ค่าครุภัณฑ์   ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จํานวน ๒ คัน ราคาคันละ  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  โดยตู้บรรทุกขยะความจุไม่น้อยกว่า 
๑๐ ลูกบาศก์เมตร รับน้ําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  ระบบอัดท้าย
ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 

      แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย (กองช่าง)  ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
     งบด าเนินงาน   
      - ค่าใช้สอย  เป็นค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ําและดูดสิ่งปฏิกูล  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  ตั้งไว้รวม  ๑,๑๗๖,๗๔๐  บาท  (ในหน้าที่ 
๓๓๐-๓๓๔)  
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๙๕๓,๗๖๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๒๒๒,๙๘๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๕๒,๙๘๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน  
      - ค่าใช้สอย  ๗๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๕๐,๐๐๐  บาท 
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      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม 
แข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  ตั้งไว้รวม ๖๒๐,๐๐๐ บาท (ในหน้าที่ ๓๓๕-๓๓๘)  
      งบด าเนินงาน  ๖๒๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าใช้สอย  ๖๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม   ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   
            ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) โครงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยและคนในครอบครัว    ๗๐,๐๐๐  บาท 

       แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรม (กองการศึกษา)  ตั้งไว้รวม  ๙๘๗,๐๗๕  บาท  (ในหน้าที่ ๓๓๙-
๓๔๓) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๘๕๔,๖๔๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
      งบด าเนินงาน  ๑๓๒,๔๓๕  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๓๒,๔๓๕  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ    
(กองการศึกษาฯ)  ตั้งไว้รวม  ๑,๕๕๐,๐๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๓๔๔-๓๔๖) 
      งบด าเนินงาน  ๕๕๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าใช้สอย  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  เป็นค่าวัสดุกีฬา 
      งบลงทุน  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์  ชุดเครื่องออกกําลังกายสําหรับประชาชน   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     
(กองการศึกษาฯ)  ตั้งไว้รวม  ๙๔๗,๓๗๐  บาท (ในหน้าที่ ๓๔๗-๓๔๙)  
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๙๔๗,๓๗๐  บาท 
      - ค่าใช้สอย  ๙๔๗,๓๗๐  บาท 
        ๑) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา  ๗๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม (ฟัรดูอีน)   
            ๕๗๗,๓๗๐  บาท 
        ๔) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
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      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (กองช่าง)  ตั้งไว้รวม  ๒,๐๙๕,๑๑๐  บาท (ในหน้าที่ ๓๕๐-๓๕๙) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๑,๕๑๖,๔๔๐  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๕๗๘,๖๗๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๕๐,๑๗๐ บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๑๖๘,๐๐๐  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ๕,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๓,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวัสดุสํานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
      - ค่าสาธารณูปโภค  ๑๐,๕๐๐ บาท เป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  (กองช่าง)  ตั้งไว้รวม  
๔๕,๖๓๙,๐๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๓๖๐-๓๘๐) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  ๖,๑๘๓,๓๐๐  บาท  เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๑๓,๐๘๗๐๐๐  บาท   
      - ค่าตอบแทน  ๑๕๗,๐๐๐  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๖,๕๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๕,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ๒๕,๐๐๐  บาท 
        ๔) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - ค่าวัสดุ  ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
        ๑) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) วัสดุงานบ้านงานครัว  ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุก่อสร้าง   ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        ๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) วัสดุการเกษตร   ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๗) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๕,๐๐๐ บาท 
        ๘) วัสดุเครื่องแต่งกาย   ๑๐,๐๐๐ บาท 
        ๙) วัสดุจราจร  ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๑๐) วัสดุอื่น  ๓๕,๐๐๐  บาท 
      งบลงทุน   ตั้งไว้รวม  ๒๖,๓๖๘,๗๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์  ๒๖๗,๕๐๐  บาท 

๑) รถตีเส้นจราจรอัตโนมัติ ชนิดรถเข็น จํานวน ๑ คัน  ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
๒) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๕ เครื่องๆละ ๙,๕๐๐ บาท รวม ๔๗,๕๐๐ บาท 
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      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๒๖,๑๐๑,๒๐๐  บาท 
๑) โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณโค้งบ้าน

ผู้ใหญ่เดช -สะพานเกาะดอน หมู่ที่ 1–4  จํานวน  ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ํา ทางเข้าศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็กน๊ะฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ที่ 2  จํานวน  ๑,๙๐๐,๐๐๐  บาท 
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยสง่า โต๊ะเถื่อน      

หมู่ที่ 6  จํานวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๔) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านแสงบัวทอง 

- บริเวณโค้ง หมู่ที่ 8  จํานวน  ๑,๕๓๗,๗๐๐  บาท 
๕) โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดท่อน้ําทิ้ง บริเวณคลองลํารี จํานวน ๖ จุด 

จํานวน  ๔๐๘,๕๐๐ บาท 
๖) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลํารี ม.9 จํานวน 495,000 บาท 
๗) โครงการปรับปรุงถนนบ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3  จํานวน  5,200,000 บาท 
๘) โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองเจ๊ก บริเวณบ่อกุ้ง - สะพานคลองลํารี      

หมู่ที่ 7  จํานวน  7,500,000  บาท 
๙) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  จํานวน  50,000  บาท 

      แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) ตั้งไว้รวม  
๓,๗๒๗,๖๐๐  บาท  (ในหน้าที่ ๓๘๑-๔๐๐) 
      งบบุคลากร  ตั้งไว้  2,479,200  บาท  จะเป็นเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  1,127,600  บาท   
      - ค่าตอบแทน  227,600  บาท  จะเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
      - ค่าใช้สอย  ๖๔๐,๐๐๐  บาท 
        ๑) รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการป้องกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช  ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการส่งเสริมการปลูกสวนผักคนเมือง  ๘๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์น้ํา  ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์  ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอด 
            เทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลละหาร  ๔๐,๐๐๐  บาท 
        ๙) โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ข้าวชุมชน แหล่งผลิต เมล็ดข้าวพันธุ์ดี   
            ๕๐,๐๐๐  บาท 

๑๐)  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกร    
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๑๑)  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อย เพ่ือแก้ไขผลกระทบ    
 จากปัญหาภัยแล้ง  ๘๐,๐๐๐  บาท 

๑๒)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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      - ค่าวัสดุ  ๒๖๐,๐๐๐ บาท 
        ๑) วัสดุสํานักงาน   ๒๐,๐๐๐ บาท 
        ๒) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) วัสดุงานบ้านงานครัว  ๒๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๔๐,๐๐๐ บาท 
        ๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ๕๐,๐๐๐  บาท 
        ๖) วัสดุการเกษตร   ๕๐,๐๐๐ บาท 
        ๗) วัสดุคอมพิวเตอร์   ๖๐,๐๐๐  บาท 
        ๘) วัสดุอื่น  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      งบลงทุน  ตั้งไว้  ๑๒๐,๘๐๐  บาท 
      ค่าครุภัณฑ ์ ๑๒๐,๘๐๐  บาท 
      - ครุภัณฑ์สํานักงาน    
        ๑) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง      
รวม ๕๕,๘๐๐  บาท   
        ๒) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน ๒ ตู้  รวม  ๑๗,๐๐๐  บาท 
      - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน ๑ เครื่อง  จํานวน  ๒๒,๐๐๐  บาท 
        ๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network  จํานวน  ๒๖,๐๐๐ บาท 

      แผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (สํานักปลัด/   
กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ /กองส่งเสริมการเกษตร)  ตั้งไว้รวม  ๑,๖๕๕,๐๐๐  บาท 
(ในหน้าที่ ๔๐๑-๔๐๗) 
      งบด าเนินงาน  ตั้งไว้  ๑,๖๕๕,๐๐๐  บาท   
      - ค่าใช้สอย  ๑,๖๕๕,๐๐๐  บาท 
        ๑) ค่าจ้างเหมากําจัดผักตบชวาและวัชพืช  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๒) โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๓) โครงการชาวละหารร่วมใจลดมลพิษพิชิตโรค  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๔) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่ สีเขียว  ๔๐,๐๐๐  บาท 
        ๕) โครงการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ํา   
            ๔๐,๐๐๐  บาท 

  ๖) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๗) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
      พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรม 
      สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น   ๗๕,๐๐๐  บาท 
  ๘) โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๙) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
      มูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งประมาณการราย 
รับและประมาณการรายจ่ายไว้  โดยประมาณการรายรับตั้งไว้รวม  ๑๙๙,๔๓๘,๗๐๐ 
บาท  ประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวม  ๑๙๙,๐๔๐,๙๘๙  บาท  โดยส่วนราชการในสังกัด 
อบต.ละหาร เป็นหน่วยงานผู้ดําเนินการ 
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   สรุปประมาณการรายจ่ายตามหน่วยงาน 
 งบบุคลากร 

(บาท) 
งบดําเนินงาน 

(บาท) 
งบลงทุน 
(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 
(บาท) 

งบกลาง 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๒๓๓,๗๖๐ ๑๒๙,๔๘๐ - - - ๓๖๓,๒๔๐ 
สํานักปลัด ๑๔,๘๑๔,๗๒๐ ๙,๘๙๓,๒๙๕ ๓,๒๒๘,๗๙๐ - ๙,๔๑๖,๖๘๔ ๓๗,๓๕๓,๔๘๙ 
กองคลัง ๗,๐๐๘,๔๒๐ ๑,๘๗๙,๒๐๐ ๑,๑๕๖,๖๐๐ - - ๑๐,๐๔๔,๒๒๐ 
กองช่าง ๗,๖๙๙,๗๔๐ ๑๓,๙๖๕,๖๗๐ ๒๖,๓๖๘,๗๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๔๙,๐๓๔,๑๑๐ 
กองสาธารณสุขฯ ๑๑,๑๕๐,๗๐๐ ๑๒,๒๕๐,๒๐๐ ๕,๐๕๖,๕๐๐ - ๕๒๐,๐๐๐ ๒๘,๙๗๗,๔๐๐ 
กองการศึกษาฯ ๑๒,๘๐๓,๓๗๖ ๑๐,๗๕๕,๖๙๔ ๑,๕๗๒,๗๐๐ ๕,๙๓๘,๘๐๐ - ๓๑,๐๗๐,๕๗๐ 
กองสวัสดิการสังคม ๓,๓๒๒,๗๔๐ ๒,๑๕๓,๔๒๐ ๖๑,๒๐๐ - ๓๒,๒๗๘,๐๐๐ ๓๗,๘๑๕,๓๖๐ 
กองส่งเสริมการเกษตร ๒,๔๗๙,๒๐๐ ๑,๗๘๒,๖๐๐ ๑๒๐,๘๐๐ - - ๔,๓๘๒,๖๐๐ 

รวม ๕๙,๕๑๒,๖๕๖ ๕๒,๘๐๙,๕๕๙ ๓๗,๕๖๕,๒๙๐ ๖,๙๓๘,๘๐๐ ๔๒,๒๑๔,๖๘๔ ๑๙๙,๐๔๐,๙๘๙ 

   นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับหลักการ ในวาระที่ ๑ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ตามท่ีนายก อบต.ละหาร ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
และปลัด อบต.ละหารได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   
-ไม่มี- ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑  ตามท่ีนายกฯ เสนอขอให้ยกมือ       
(เห็นชอบ ๗ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑  เวลา ๑๕.๔๐ น. 

นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์ 
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ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการต่อ เมื่อสภามีมติรับหลักการแล้วให้ที่ประชุม
สภาเลือกกันเองเพ่ือตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณฯ ซึ่งให้มี
จํานวนคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ไม่เกิน ๗ คน  โดยให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นสมควรและให้มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่ถ้าท่านนายกเป็นผู้เสนอไม่ต้อง 
มีผู้รับรอง ประเด็นแรกถามก่อนว่าจะเลือกก่ีคน อย่างน้อย ๓ แต่ไม่เกิน ๗   
      หลักการของการแปรญัตติ คือสมาชิกเห็นว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบ 
ประมาณในเรื่องไหนข้อไหน แบบคําขอเสนอแปรญัตติได้แจกให้ท่านแล้ว เขียนมาแต่
ต้องชี้แจงเหตุผลด้วย การขอแปรญัตตินั้นกระทําได้คือ  
      ๑. ขอแปรญัตติเพ่ือตัดลดรายการที่ตั้งจ่ายไว้   
      ๒. ขอแปรญัตติเพ่ือตัดลดจํานวนที่ขอจ่าย   
      แต่ท่านจะมาแปรญัตติเพ่ือขอเพ่ิมรายจ่ายขอเพ่ิมจํานวนอีกไม่ได้แล้ว  สมมุตทิ่าน
บอกว่าหมู่ ๑ ยังไม่มีเลยโครงการทําเขื่อนริมคลองลํารียังคาอยู่ขอเพ่ิมอีกรายการได้
หรือไม่ ไม่ได้ครับเพราะกระทบต่อยอดเงิน เพราะตอนนี้ประมาณการรายรับตั้งไว้แค่นี้
แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือไม่ ฉะนั้น ถ้าเพ่ิมคือไม่มีเงินที่จะมาจ่าย หรือบอกว่ากอง
สาธารณสุขตั้งซื้อรถขยะไว้ ๒ คัน น้อยไปขอเพ่ิมเป็น ๕ คันได้หรือไม่ ก็ไม่ได้เพราะไม่รู้
จะเอาเงินจากไหนมาจ่าย ฉะนั้น จะเพ่ิมรายการก็ไม่ได้ เพิ่มจํานวนก็ไม่ได้ แต่ตัดลดได้  
สมมุติท่านบอกว่าโครงการของหมู่ ๗ ใช้เงินเยอะ ๘ ล้าน ขอตัดออกได้หรือไม่ ได้ครับ
โดยเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมสภา  หรือบอกว่าสํานักปลัดฯ ตั้งงบไว้ซื้อคอมพิวเตอร์ 
๕ ชุด ขอตัดลงเหลือแค่ ๒ ชุดได้หรือไม่ ได้ครับ แต่ถ้าจะบอกว่าโครงการของหมู่ ๑ หมู่ 
๔  สมมุติว่าตั้งไว้ ๘ ล้านบาท ขอแปรญัตติเหลือแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ครับ เพราะ
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ประเด็นนี้เคยเกิดข้ึนมาแล้วท่านประธาน ท่านสมาชิก คือเขาตั้งงบประมาณไว้ ๕ ล้าน
บาทจะทําถนน แต่ปรากฏว่าไปขอแปรญัตติตัดลงเหลือแค่ ๒๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วที่
ประชุมก็เห็นชอบด้วย ผลที่เกิดคือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภา  สมมุติอย่างถนนหมู่ 
๑ หมู่ ๔ ถ้างบเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาทจะทําได้หรือไม่  อันนี้เขาถือเป็นความผิดของสภา 
อย่างที่ผมบอกว่าถ้า ๑๕ สิงหาคม ถ้านายกไม่เสนอข้อบัญญัติงบประมาณเป็นความผิด
ของท่านนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนท่านนายกออกจากตําแหน่ง  แต่ถ้าท่านมา
แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณจนทําไม่ได้เลยคือความผิดของสภา คือยุบสภาแล้วท่าน
นายกยังอยู่ ความผิดอยู่ที่ใครก็คนนั้น ทางที่ดีคุยกันก่อนก็ดี คงเข้าใจแล้วนะว่าการแปร
ญัตติคืออะไร และคงต้องเป็นหน้าที่ของประธานว่า  ๑) จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
จํานวนกี่คน อย่างน้อย ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน  กับ ๒) ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่อผู้ที่
สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติตามจํานวนที่สภากําหนด สมมุติว่าสภามีมติให้มี ๕ คน 
ถ้าเสนอมาครบ ๕ คน ถือว่า ๕ คนนั้นได ้แต่ถ้าเสนอเกิน ๕ คนต้องลงมติกันอาจจะลง
มติลับหรือเปิดเผย เชิญท่านประธาน 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ตามระเบียบวิธีการในวาระท่ี ๒ ขั้นการแปรญัตติ ให้สภาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น  
อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  ขอให้สมาชิกเสนอว่าเราจะตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจํานวนกี่คน  -ไม่มีผู้เสนอ- ประธานเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ จํานวน ๓ คน 
โดยให้เลือกสมาชิกสภาด้วยกันเอง เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกเห็นชอบ
ด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือ (เห็นชอบ ๗ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสามัญ  จ านวน ๓ คน 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน 
โดยให้เสนอชื่อทีละคน  เชิญเสนอชื่อคนที่ ๑ และให้มสีมาชิกรับรองอย่างน้อย ๒ คน 

 

นายฮาบีบุลเลาะห์  
ชูพุทธพงศ์ 
สมาชิก หมู่ ๖ 

เสนอ  นายอนุวัตร  ทองค า  สมาชิกสภา เขต ๗ 
ผู้รับรอง  ๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
            ๒. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
            ๓. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
            ๔. นายสุริยา  สุขพลอย   
            ๕. นายสมาน  ลอมาเละ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายอนุวัตร  ทองคํา  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายอนุวัตร ทองค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปให้เสนอชื่อ คนที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และให้มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 
๒ คน 

 

นายสมาน  ลอมาเละ 
สมาชิก หมู่ ๙ 

เสนอ  นายปิยะวัฒน์  คนตรง  สมาชิกสภา เขต ๔ 
ผู้รับรอง  ๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
            ๒. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง 
            ๓. นายสุริยา  สุขพลอย 
            ๔. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
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นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายปิยะวัฒน์ คนตรง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายปิยะวัฒน์  คนตรง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปให้เสนอชื่อ คนที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และให้มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 
๒ คน 

 

นายอนุวัตร  ทองคํา 
รองประธานสภาฯ 

เสนอ  นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง  สมาชิกสภา เขต ๓ 
ผู้รับรอง  ๑. นายเดชา  มะปูเลาะ 
            ๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
            ๓. นายสุริยา  สุขพลอย 
            ๔. นายฮาบีบุลเลาะห์  ชูพุทธพงศ์ 
            ๕. นายสมาน  ลอมาเละ 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่  ไม่มี ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพิสิทธิ์ เรี่ยวแรง  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้  นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
เลขานุการฯ 

สรุปแล้วที่ประชุมสภา อบต.ละหาร ไดม้ีมตเิลือกสมาชิกสภาด้วยกันเองเป็นคณะกรรม 
การแปรญัตติ จํานวน ๓ ท่าน 
      ๑. นายอนุวัตร  ทองคํา       สมาชิกสภา เขต ๗ 
      ๒. นายปิยะวัฒน์  คนตรง     สมาชิกสภา เขต ๔ 
      ๓. นายพิสิทธิ์  เรี่ยวแรง       สมาชิกสภา เขต ๓ 
      ตามระเบียบให้เลขานุการสภาทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการแปรญัตติใน
การประชุม ผมจึงขอนัดประชุมในวันนี้ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนี้    
หลังเลิกการประชุมสภาแล้ว เพ่ือเลือกประธานและเลือกเลขานุการ 
      การเสนอคําแปรญัตติ ท่านคิดว่าจะขอแปรญัตติงบประมาณในรายการไหน อย่าง    
ที่บอกแปรตัดลดได้แต่เพ่ิมไม่ได้ แต่อย่าลดจนทําไม่ได้เลย และต้องชี้แจงเหตุผลด้วยว่า  
ตัดลดรายการเพราะเหตุใด หรือลดจํานวนเพราะเหตุใด และคําแปรญัตติต้องมีสมาชิก
รับรองอย่างน้อย ๒ คน  โดยกําหนดระยะเวลาให้ท่านในการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะ 
กรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการเวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  โดยให้ท่านส่งคําแปร
ญัตติได้ที่ ห้องประชุม (ชั้น ๒) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร  และขอนัด
คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านประชุมเพ่ือสรุปว่ามีผู้เสนอคําแปรญัตติหรือไม่มี และคณะ 
กรรมการแปรญัตติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ขอนัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอ้งประชุม (ชั้น ๒) และจะต้องทํารายงานส่งให้ประธาน 
สภา เพราะประธานสภาจะต้องแจ้งมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิก
ทราบอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมงก่อนการประชุมในวาระ ๒ และทางประธานสภาได้มีหนังสือ
ขอขยายเวลาสมัยประชุมไปแล้ว   ซ่ึงจะเป็นอํานาจอนุญาตของท่านนายอําเภอในการ
อนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖–๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
และขอนัดประชุมสภาครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนจะเป็นเวลาไหนจะมี
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งนัดไว้ล่วงหน้าก่อน  
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

มีเรื่องให้สมาชิกไดร้ับทราบ เรื่องการเตรียมการในการป้องกันน้ําท่วม ผมได้บอก ผอ.
กองช่างไปแล้วว่า ในหมู่ที่ ๗ จะให้ไปตั้งคันในส่วนของหัวแรง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ท่าน
นายอําเภอได้กําชับมาในส่วนตรงนั้นมาเพราะมีเรื่องน้ําจมตลอดเนื่องจากชลประทานก็
ต้องยอมรับ วันนี้ได้คุยกับชลประทานแล้วว่าตําบลละหารเป็นตําบลที่แปลก น้ําท่วม
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากเดิมท่วมทางทิศตะวันออก แต่ตอนนี้ในระดับน้ําที่เขา
แจ้งในที่ประชุมวันนี้ตั้งแต่คลองเจ๊กลงมาไม่น่าจะท่วม น่าจะท่วมในหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ 
ตอนเหนือคลองเจ็กข้ึนไป เพราะว่าในส่วนของชลประทานและกองอํานวยการน้ํา เขา
ต้องการที่จะพักน้ําไปออกทางท่าจีนเพ่ือให้ย้อน พักน้ํายอ้นศร จะท่วมในส่วนตอนล่าง 
ของละหาร หมู่ ๑ ๒ ๓ ๔ จะไม่ให้กระทบอยู่ในระดับ ๑.๒๐ เมตร แตถ่้าจะกระทบจริง
ประตูระบายน้ําจะอยู่ที ่๑.๘๐ เมตร ประตูระบายน้ําฝั่งคลองบางบัวทองจะเพ่ิมอัตรา
การดูดน้ําจากเดิม ๓ คิวต่อวินาทีต่อ ๑ เครื่อง เพิ่มเป็น ๑๒ เครื่อง ในชั่วโมงเร่งด่วนจะ
ดูดครบ ๑๒ เครื่อง แต่ถ้าไม่วิกฤตก็จะหยุด ผลัดกัน ถ้าไม่วิกฤตจะ ๖ เครื่อง ฉะนั้น หมู่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ใตค้ลองเจ็กลงมาก็ไม่ต้องไปตกใจเท่าไร  ส่วนการดําเนินการของ อบต.เองใน
เรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ํา เมื่อสักครู่ที่ท่านปลัดได้พูดว่าน่าจะเป็นของ อบจ. วันนี้ก็ได้คุย
กันในที่ประชุมเหมือนกันว่าในส่วนของชลประทานเขาก็ยอมรับว่านโยบายเบื้องบนเป็น
อย่างนี้จริงๆ  อบต.ไม่สามารถที่จะไปทําได้ พอทําแล้วเอาขยะขึ้นได้ แต่พอจะเอาดินขึ้น
เพ่ือลอกคลองตื้นเขินทําไม่ได้ขโมยดินอีก ไม่รู้จะทําอย่างไรได้ ทางท่านนายอําเภอรับ 
ผิดชอบ ส่วนผู้บริหารชั้นสูงเขาจะลงมาร่วมประชุมกับพวกเรา ทุกตําบล หมู่บ้าน พร้อม
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามาร่วมประชุมในเรื่องนี้ด้วย 
น่าจะประมาณอาทิตย์ก่อนที่น้ําจะมาถึงเรา เบื้องต้นแจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมา 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.แล้ว  ระดับน้ําถ้าพายุมู่หลานมาจะเติมลงมาเพ่ิมอีกคาดว่านครสวรรค์
จะต้องปล่อยเพ่ิม เจ้าพระยาก็ต้องเพ่ิมถึง ๑,๓๐๐ ลบ.ม. มีผลกระทบแน่นอน ๑.๘๐ 
เมตร เพราะฉะนั้นการระบายน้ําของกรมชลประทานจะต้องทําตามขั้นตอน และยังมี
พูดกันอีกว่าเขาจะทําไลน์ข้อมูลข่าวสารในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดนนทบุรี
กับกรมชลประทาน เพ่ือให้รับรู้ในการระบายน้ําของกรมชลประทานเพ่ือเร็วยิ่งขึ้นตาม
นโยบายของท่านผู้ว่าฯ สุจินต์  ส่วนในเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ 
ประมาณ ๒๕๖๖ ในวันนี้ ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การรับหลักการ ในขั้นแปร
ญัตติขอให้สมาชิกไปดู 

 

นายสุริยา  สุขพลอย 
สมาชิกสภา เขต ๕ 

สอบถามโครงการในร่างข้อบัญญัติของหมู่ ๕ ไม่มเีลย โครงการขยายไหล่ทางถนนรถไฟ  
ติดต้ังเสาและโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่บ้านพิชามญชุ์ และซอยวัดบางบัวทอง   
มีงบประมาณใดสามารถมาดําเนินการในส่วนของหมู่ ๕ หรือไม่ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

เนื่องจากงบประมาณในการจัดทําข้อบัญญัติมีน้อย จึงตัดออกไป และจะใช้งบประมาณ
ในส่วนของเงินสะสมมาดําเนินการให้ 
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นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ 
ปลัด อบต.ละหาร 

ก่อนหน้านี้เราได้ประชุมในเรื่องของร่างข้อบัญญัติ ท่านนายก และหัวหน้าส่วนต่างๆ 
เรียนให้ทราบอย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าเรามีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้อยู่ประมาณ ๒๐๐ 
กว่าล้านบาท ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการ อย่างเช่นวันก่อน หมู่ ๗ ทักท้วงว่าทําไม
โครงการของหมู่ ๗ มีแค่โครงการเดียว แต่ว่าเต็มวงเงินแล้ว เพราะโครงการเดียว ๘ 
ล้านบาทแล้ว ฉะนั้น ในส่วนที่เหลือเราจะมาประชุมสภากันอีกในการที่จะขอใช้เงิน
สะสม ซึ่งโครงการนั้นจะต้องอยู่ในแผนพัฒนา ถ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาต้องกลับไปเปิด
ประชุมประชาคม  และจะต้องขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาในเรื่องของ
การใช้เงินสะสม  อย่างโครงการของหมู่ที่ ๕ เรื่องของติดไฟทางในซอยวัดบางบัวทอง 
ท่านนายกฯ ดําริว่ามันมีเสาไฟสายไฟของการไฟฟ้าอยู่แล้ว เราน่าจะขอติดตั้งดวงโคม
กับทางไฟฟ้าเลย  แม้แต่ทางหมู่อ่ืนก็เหมือนกันอยากจะให้การไฟฟ้าปักเสาพาดสาย 
เพราะเราจะขอใช้ไฟได้ด้วย เพราะถ้าใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวขอใช้ไฟไม่ได้ เรียนให้
สมาชิกทราบ ท่านลองกลับไปดูว่าในแผน ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๖ มี
โครงการอะไรอีกของหมู่ท่านที่ไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และคิดว่าสําคัญจําเป็น
จะต้องมาทํา มาคุยกันว่าจะมีโครงการอะไร ถ้าโครงการนั้นไม่มีต้องไปเพิ่มในแผนก็ต้อง
ไปประชุมประชาคมก่อน แต่ถ้าใช้เงินสะสมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องรอเงินรายได้เข้า 

 

นายปิยะวัฒน์  คนตรง 
สมาชิกสภา เขต ๔ 

เมื่อวันก่อนได้รับชมจากชาวบ้านชาวเกาะดอน หมู่ที่ ๔ สองฝั่งคลองเกาะดอน ที่ทาง 
อบต.ได้ไปดําเนินการลอกคลอง ชาวบ้านชื่นชมมาว่าทําได้ดีสะอาดเรียบร้อย และช่วงนี้
ใกล้จะหน้าน้ําแล้วด้วย ทางอบต.ไปทําพอดี ขอบคุณครับ 

 

นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย 
นายก อบต.ละหาร 

ของหมู่ ๓ เกาะลอย กําลังให้กองช่างไปดําเนินการร่วมกับพัสดุ ขอเร่งนิดว่าคลองลํารี 
คลองเกาะลอย คลองขุนนคร ส่วนของคลองมหาดไทยเราทําเรื่องไปที่กรมชลประทาน 
เมื่อเช้าได้พูดในที่ประชุมไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีงบประมาณ เขามี ๖๐๐ กว่าล้านบาท    
ทําเรื่องผักตบ แต่บอกไม่มีงบประมาณคลองมหาดไทย  ส่วนของคลองลํารีฝากกองช่าง
ขอให้เร่งรัดด้วยให้ทันน้ํา เดี๋ยวน้ําจะมาน้ําไม่ไหลติดวัชพืชในลําคลอง ช่วงระยะทาง ๑ 
กิโลเมตรกว่า 

 

นายสมเกียรติ  เจริญสุข 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภามีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  
ไม่มี ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
      
 
     

     (ลงชื่อ)  นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายบุญมี  ชื่นสมศักดิ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
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       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละหาร   
       ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงลงลายมือชื่อ 
 

     (ลงชื่อ) นายสมชาย สะและหน่าย  กรรมการตรวจรายงานฯ 
              (นายสมชาย สะและหน่าย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ)  นายปิยะวัฒน์  คนตรง กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายปิยะวัฒน์  คนตรง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
      
     (ลงชื่อ)  นายสุริยา  สุขพลอย กรรมการตรวจรายงานฯ 
               (นายสุริยา  สุขพลอย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสมัยสามัญ ประจําปี            
พ.ศ.๒๕๖๕  สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
      
 
     (ลงชื่อ) นายสมเกียรติ เจริญสุข ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายสมเกียรติ เจริญสุข) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร   
  

 

 


