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   **************************************************** 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. 
 นายเอก หงส์ทอง เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภา อบต. 
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา อบต.แกใหญ่ มาประชุมทั้งสิ้น        คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายปรีชา มุลา
ลินน์ ประธานสภา อบต.แกใหญ่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมสภา อบต.แกใหญ่ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 23 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน คือท่านวิเชียร วงศ์สกุล 
 สมาชิก อบต. หมู่ที่  11 ท่านจะท าใบลามาตาหลัง เนื่องจากท่านเข้า
 โรงพยาบาลกะทันหันเดินไม่ไหว ก็จะมีอีก 2 ท่าน ที่ก าลังเดินทางมาเข้าร่วม
 ประชุม คือ ท่านจักรพงษ์ หมายมั่นและท่านยวน เสาร์ทอง สักครู่ก็คงจะมา 
 เราก็พิจารณาไปเพระครบองค์ประชุมแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2559 ครั้งที่ 

2) 
ประธานสภา อบต.  - ก็ต้องขออภัยทางสมาชิกซึ่งท่านเลขาสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ว่ามีความขัดข้องเรื่องการบันทึกเสียงรวมทั้งรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ครั้งที่ 
3 ก็ยังไม่เสร็จ จึงขออภัยท่านสมาชิกในที่ประชุมด้วยครับ เชิญท่านวิชัยครับ 

นายวิชัย จรจรัญ  -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมวิชัย จรจรัญ สมาชิกหมู่ที่ 1 
(สมาชิก อบต.หมู่ 1) เรื่องรับรองรายงานการประชุมถ้าเรายังไม่ได้รับรองรายงานการประชุมก็ไม่ใช้

ข้อกฎหมายใช้ไหมครับตามความเข้าใจของผมไม่ว่าจะเป็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่
ยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุม ถูกตีองไหมครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 ไม่รู้
ว่าจะได้รับรองตอนไหนเพราะว่าการประชุมสมัยแรกที่ไม่ได้รับรองคือเรื่อง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ถูกต้องไหมครับ แผนนี้สามารถไป
ประกาศใช้เลยได้หรือเปล่า ท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับทั้ง 3 ท่าน 



เพราะว่าเป็น 3 วาระที่เราต้องรับรองรายงานการประชุม อยากให้ท่านช่วย
ชี้แจงว่าเราจะสามารถรับรองรายงานการประชุมได้ตอนไหนครับ 

ประธานสภา อบต.  -เชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงครับ 
นายเอก หงส์ทอง เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาสามปีที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภา 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) ไปแล้วนั้นเมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้วถือว่าเรื่องนั้นมีผลสมบูรณ์ทันที ส่วน

รายงานการประชุมเป็นเพียงเอกสารประกอบ ฉะนั้นเรื่องของแผนพัฒนาสามปี
สามารถประกาศใช้ได้เลย ส่วนการรับรองรายงานการประชุมระเบียบว่าด้วย
การประชุมสภาฯ ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการรับรองในการประชุมคราวประชุม
สภาฯครั้งต่อมา กฎหมายระบุไว้ว่าหากว่าเมื่อหมดวาระหรือสภาฯหมดวาระ
หากว่ารายงานการประชุมไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุม ให้ถือว่าบันทึก
รายงานการประชุมถูกต้องสมบูรณ์ เท่ากับว่าเป็นการรับรองโดยอัตโนมัติ  ซึ่ง
กฎหมายระบุไว้เพียงเท่านั้น ซึ่งสาระส าคัญส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่รับรองรายงาน
การประชุมทั้งหมด แต่การรับรองรายงานการประชุมมีเพ่ือให้เกิดการสมบูรณ์
ในการประชุมนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  -วาระที่2 ส่วนตัวผมเองไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับ แต่ก็พอจะมี
เวลาให้เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้สภารับรอง เพราะว่าเรา
จะไม่มีการรับรองรายงานการประชุมไม้ได้ ต้องมีการรับรองแน่นอนครับ เชิญ
ท่านผู้บริหารครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านวิชัย มีประเด็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก 
(ปลัด อบต.แกใหญ่) เกี่ยวกับการ ประกาศใช้แบบพัฒนาสามปีและประเด็นเกี่ยวกับการรับรอง

รายงานการประชุมประเด็นที่ 2 ท่านบอกว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหากันอย่างไร 
ประเด็นแรกการประกาศใช้แผน ก็ตามที่ท่านเลขาสภาฯ ได้ชี้แจงไป มติที่ว่ากัน
อย่างไรก็ตามท่ีเราได้ประชุมไปแล้วว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
สามปีไปแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมมีอยู่ 2 แบบ 
คือ 1) บันทึกโดยละเอียด 2) บันทึกโดยเอาใจความเนื้อความ เพราะฉะนั้นผม
ก็จะขอให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เพราะว่ามีปัญหาว่าใครพูดอะไรบ้านในการประชุม ถ้าท่านสังเกตเห็นรายงาน
การประชุมของส านักงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรม กอง หน่วยงานต่างๆ เขามี
รายละเอียดไม่กี่แผน ไม่ได้แยกว่าใครพูดอะไร อย่างไร มีเพียงมติที่ประชุม มี
แบบนี้อีกแบบหนึ่ง และอีกแบบหนึ่ง คือ แบบที่เราใช้บันทึกทุกรายละเอียดว่า
ใครพูดอะไร อย่าง ส่วนจะเป็นสาระส าคัญอย่างไรหรือไม่ บันทึกรายงานการ
ประชุมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงว่าตัวเองได้พูดอย่างนั้นหรือไม่ ก็ขอ
แก้ไขให้มันถูกต้องให้มีผลทางกฎหมาย และทางกฎหมายก็มีผลตั้งแต่เรามีการ



ประชุม ส่วนการรับรองรายงานการประชุมเป็นการแก้ไขให้ถูกต้อง จะมี
กฎหมายรับรองรายงานการประชุมที่ถูกต้อง หากส าเนารายงานการประชุมไม่
ผ่านการรับรองรายงานการประชุม จากการประชุมดังกล่าวก็ถือว่าการจะน าไป
เผยแพร่ไม่ได้ ก็แค่นั้นเอง แต่ก็ไม่ได้บอกว่ามติที่ประชุมจะเสียไปหรือไม่เพราะ
กฎหมายไม่ได้บอกไว้ มติที่ประชุมยังคงอยู่ แต่ไม่สามารถน าไปเผยแพร่ได้เท่า
นั้นเอง เพราะถ้ามีการเผยแพร่ออกไปแล้วข้อเท็จจริงอาจจะบิดเบือนอาจท าให้
บุคคลที่พูดไปแล้วเกิดความเสียหายได้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าพูด
บุคคลดังกล่าว ก็คือตรงนี้ ผมก็ขอแนะน าในการบันทึกรายงานการประชุมครั้ง
ที่ผ่านมาควรเป็นการบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อ เพราะจ าค าพูดได้ไม่
หมดทุกค าพูดอยู่แล้ว ส าหรับการถอดเทปครั้งต่อไป สามารถท าได้ 2 แบบคือ 
แบบละเอียดและแบบสรุปใจความครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  -เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  -เรียนท่านประธาน เกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุมเมื่อประชุมครั้งที่แล้ว 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) ได้รับทราบเกี่ยวกับการบันทึกรายงานการประชุมว่ามีเทปบันทึกรายงานการ

ประชุม ทางท่านเลขาสภาฯ ก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าได้หายไปครึ่งหนึ่งนะครับ 
อันนี้ผมไม่ทราบว่าเครื่องบันทึกเทปมีกี่ เครื่องในการประชุมสภาฯของเรา ผม
คิดว่าเราน่าจะมี 2-3 เครื่อง ไม่น่าจะมีเพียงเครื่องเดียว ในการประชุมสภาฯ
แต่ละครั้ง แล้วใครเป็นคนบันทึกก็ต้องเป็นท่านเลขาสภาฯใช่ไหมครับ 1 เครื่อง 
ฝ่ายผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมี พอดีสมัยประชุมครั้งที่ผ่านมาพวกผมได้
อภิปรายหลายๆอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร พอดีจบจากการ
ประชุมไปแล้ววันหลังก็มีกระแสข่าวออกมา มีทางท่านสมาชิกบางท่านได้เข้ามา
ติดต่อราชการในส านักงาน ก็มีค ากล่าวอ้างว่าทางท่านสมาชิกได้พูดอภิปราย
หลายๆอย่าง ท่านสมศักดิ์และท่านศักดิ์ดา ท่านทั้งสองได้เข้ามา และมี
เจ้าหน้าที่บอกว่าพูดเรื่องแบบนี้ลักษณะบอกพูดไม่ดี พูดให้ร้าย ท่านสมศักดิ์กับ
ท่านศักดิ์ดา ก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เจ้าหน้าที่บอกว่าเขาได้เปิดฟังเทป
บันทึกรายงานการประชุมที่เราได้ประชุมกัน ต่อมาท่านเลขาสภาฯบอกว่า
รายละเอียดการประชุมในเทปหายไปครึ่งหนึ่ง ไม่ทราบว่าท่านเลขาสภาฯได้มี
การเอาเทปไปให้เขาเปิดฟังหรือเปล่านะครับ ผมอยากให้ท่านเลขาสภาฯ ชี้แจง
นะครับ แล้วเรื่องที่ท่านผู้บริหารเสนอแนะมาผมก็อยากจะเห็นด้วยนะครับ 
เพราะอยากให้มันเสร็จเป็นครั้งๆไป ไม่อยากให้เป็นดินพอกหางหมูเพราะว่า
วันนี้เราก็ต้องมีการอภิปรายกันอีกมากมายหลายเรื่อง กลัวท่านจะล าบากใน
การจัดท าบันทึกรายงานการประชุมนะครับ 

ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่านเลขาสภาฯ ชี้แจงเรื่องเทปรายงานการประชุมครับ 



นายเอก หงส์ทอง  -ครับ ผมได้ทีการชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่งว่าทางสภาฯ ไม่ได้มีเครื่อง 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3) บันทึกเสียงเป็นของสภาฯ ต้องอาศัยทางส านักงานจัดบันทึกให้ครับ 
ประธานสภา อบต.  -ครับ ส าหรับการรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไปต้องมีการรับรอง

รายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป จะไม่มีการไม่รับรองรายงานการ
ประชุมไม่ได้นะครับท่านเลขาสภาฯ ก็ขอขอบคุณไปทางท่านผู้บริหารในเรื่อง
ข้อกฎหมายในเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมที่ช่วยตอบให้ทางสภาฯ 
เข้าใจต่อไป  

  -ระเบียบวาระที่ 2 ก็ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม ขอเลื่อนไปรับรอง
รายงานการประชุมในการประชุมสภาฯครั้งต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณท่าน
ดุสิต จิตสมาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ที่ท่านเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาฯครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภา อบต.  - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 -เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประธานสภา อบต.  -ครับ วาระแรกขั้นรับหลักการรายละเอียดก็ได้มีการจัดส่งให้สมาชิกได้

ศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งร่างข้อบัญญัติส่วนหนึ่งก็ต้องให้ท่านผู้บริหารได้
ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในขั้นรับหลักการ เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธานที่เคารพ ก่อนอ่ืนนะครับท่านประธาน ผมขอชี้แจงถึง
ความผิดพลาดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นรายละเอียดเพียงเล็กน้อยแต่ก็ก็เกี่ยวข้องกับยอดงบประมาณ
รายจ่าย ตามเอกสารบัญชีแก้ไขรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2560 ซึ่งได้มีการแจกให้ท่านสมาชิกก่อนมีการ
ประชุม ซึ่งในห้วงนี้สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ต้องอยู่ในหลักการของ
งบประมาณดังกล่าวเป็นการแก้ไขรายลเอียดให้สมบูรณ์ถูกต้องก่อนที่จะมีการ
รับหลักการสามารถแก้ไขได้จะถอนหรือเพ่ิมอยู่ที่ผู้บริหารตรงนี้ แล้วอีกหนึ่งที่
ยังไม่มีในบัญชีคือโครงการของหมู่ที่ 10 ในตัวร่างข้อบัญญัติ หน้าที่ 40/45 
โครงการที่ 5 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 10 ซึ่งใน
รายละเอียดไม่ได้ระบุสถานที่หรือพอกัดจึงขอเพ่ิมรายละเอียดพิกัดจากหน้า
โรงเรียนแกใหญ่ถึงสี่แยกบ้านแกใหญ่ ส่วนรายละเอียดอย่างอ่ืนตามบัญชีแก้ไข



ก็มีหลายหน้า จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ฉายโปรเจ็กเตอร์ดู
เป็นหน้าๆพร้อมๆกันครับ 

  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ บัดนี้ได้เวลาที่ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้เวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก
ใหญ่อีกครั้ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่าประธานและท่าน
สมาชิกได้ทราบถึงสถานะทางการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่ตลอดจนแนวนโยบายและหลักการการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 

 ด้านสถานะการคลัง 
  -ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้

ประมาณการรายรับจากเงินรายได้ไว้ 25 ,222,000 .- บาท ซึ่งได้ประมาณ
การจากหน่วยงานอ่ืนได้จัดเก็บให้และประมาณการรายได้จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่จัดเก็บเอง โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดเก็บเองนั้นจะได้เร่งรัดและหาวิธีการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้ประมาณการร ายรั บจาก เ งิ น อุดหนุนของรั ฐบาล ได้ จ านวน 
35,288,000 .- บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 65,510,000.- บาท ในส่วน
งบประมาณรายจ่ายได้ประมาณการไว้ 60 ,552,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะ
น าไปปรับด าเนินการในการบริหารจัดการบริการสาธารณะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการจัดท า
งบประมาณแบบขาดดุล คือ รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่จะมีอยู่อย่างจ ากัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการต่างๆ เพ่ือที่จะให้บริการ
แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด แต่องค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
และขอรายงานเงินงบประมาณเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายปรากฏใน
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่ได้น าชี้แจงสมาชิกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในล าดับถัดไปก็ขอให้ท่าน
ประธานได้น าสู่สมาชิกเพ่ือพิจารณาตามวิธีการและความก าหนดขั้นตอนวิธีการ
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 

ประธานสภา อบต.  -ในวาระท่ี 4 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางผู้บริหารได้มีการชี้แจงเหตุผล



และหลักการในกาจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มาเรียบร้อยแล้ว ว่าได้มีการตั้งรายรับ - รายจ่ายไว้เท่าไร แสดง
สถานะการเงิน - การคลังเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจากรายได้ การจัดสรร
จากรัฐบาลในรูปแบบของเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้นแล้วที่เป็นภาระของ อบต.แก
ใหญ่ ที่จะต้องด าเนินการใช้จ่ายเงินประมาณ 60 ,510,000.- บาท ที่เป็น
ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายได้ (60,552,770.- บาท) 

  -ในวาระที่ 4 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามท่านผู้บริหารเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผมคิดว่า
น่าจะมีการพิจารณาทั้งเล่มไปเรื่อยๆพอถึงตารางแล้วค่อยเลื่อนไปหรือท่านใด
จะสิบถามรายระเอียดเบื้องต้นก่อน เชิญครับท่านสมศักดิ์ โครงการของหมู่ที่  
10 ที่ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เชิญท่าน
ชี้แจงครับ 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  -เรียนท่านประธานที่เคารพ โครงการหมู่ที่ 10 เป็นโครงการวางท่อระบาย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) น้ าจากหน้าโรงเรียนบ้านแกใหญ่ ถึง สี่แยกบ้านแกใหญ่ครับ 
ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือสักถามเกี่ยวกับรายละเอียดร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่หน้า
แรกหรือสมาชิกท่านใดคิดว่าจะเริ่มพิจารณาจากส่วนไหนก่อนก็สามารถเสนอ
ได้นะครับ หรือเราจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่หน้า 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แล้วแต่ท่านสมาชิกจะเสนอหรือจะให้ผมน าตั้งแต่แรกเลย เชิญท่านผู้บริหาร
ครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธาน ในเอกสารที่ส่งไปให้ท่านสมาชิก เราจะมีบัญชีแก้ไขซึ่ง 
(ปลัด อบต.แกใหญ่) จะบอกรายละเอียดรายการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หน้าที่ 1 โดยเราจะ

มีสารบัญบัญชีแก้ไข ถ้าถึงหน้าใดที่มีการแก้ไขเราก็มาดูที่บัญชีแก้ไขตาม
รายละเอียดรายการที่มีการแก้ไขเป็นหน้าๆไป ส่วนที่ไม่มีตามรายการบัญชี
แก้ไขก็ให้เป็นไปตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผมขอเพ่ิมและท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกเพราะ
ท่านคงมีค าถามแน่นอนว่าท าไมปีนี้มีการตั้งงบประมาณไว้มากมายกว่าทุกๆปีที่
ผ่านมา เนื่องจากมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สร.00023.6/ว 
896 ลว. 23 ก.ค. 2559 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณในรูปแบบใหม่ ดังนี้ (1)รายการที่เราไม่ได้มีการตั้งไว้ คือ 
เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้สูงอายุ (2)เรื่องของเงินเดือนครู คส.1 ของกองการศึกษาที่ไม่



เคยมีการตั้งไว้ เพราะฉะนั้นในส่วนดังกล่าวที่ผมกล่าวคือ ตามหนังสือให้ทาง
อบต. ต้องมีการตั้งรับและตั้งจ่ายในร่างข้อบัญญัติโดยใช้เงินจากรายได้และเงิน
อุดหนุนของทางรัฐบาล จึงท าให้มีวงเงินในร่างข้อบัญญัติเพ่ิมขึ้นเฉพาะเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุก็เพ่ิมมากข้ึนกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งผมได้แถลงไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผล เราก็ต้องมาบริหารจัดการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของ อบต. ที่กฎหมายก าหนด จากเงินรายได้ของ อบต. ที่มี 25 ล้านกว่าบาท 
ที่เราจะใช้ได้ตรงนี้ ส่วน 35 ล้านกว่าบาทดังกล่าวนั้นเราจะแตะต้องไม่ได้เลย 
เราจะต้องเบิกจ่ายตามภารกิจ เช่น เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ จะต้องจ่าย
ตามรายหัวที่มีตามบัญชี ดังนั้น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายจึงมียอดเงิน
ที่มากกว่าทุกปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งวงเงินที่ อบต. สามารถน ามาพัฒนาได้ไม่
เท่าไร แต่จริงๆแล้วทาง อบต.อยากพัฒนาให้ครบทั้งต าบล งบประมาณ
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ อบต. จะน ามาท าถนนก็ไม่ได้เพราะเป็นเงินอุดหนุนมาให้ท า
ตามภารกิจดังกล่าว ที่สามารถท าได้ก็คือในวงเงิน 25 ,222,000.- บาท 
เพราะฉะนั้นตั้งประมาณรายจ่าย - รายรับ ที่ออกมามีวงเงินเป็นจ านวนมาก แต่
ถ้าดูวงเงินที่ทาง อบต.สามารถน ามาบริหารจัดการได้ก็อยู่ในวงเงินเท่าๆกับทุก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งทาง อบต.แกใหญ่ได้มีการประมาณการรับ 25 ล้านมาแล้ว
ประมาณ 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาจึงท าให้ท่านสมาชิกได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น
ตามมาด้วย เพราะว่าตามกฎหมายได้มีข้อก าหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ตั้งแต่ 25 ล้าน ถึง 50 ล้าน ก็จะได้รับค่าตอบแทนอีกขั้นหนึ่ง  
ก็จะมีการบวกเพ่ิมข้ึนอีก ดังนั้นจึงอยากท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่านพิสูตรครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ  -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายพิสูตร ดีเลิศ สมาชิก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) อบต.หมู่ที่ 8 ผมมาดุรายรับหน้า 2/3ค่าอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

1,000 บาท ตามที่ผมสังเกตการก่อสร้างอาคารในเขตพ้ืนที่ต าบลแกใหญ่มี
จ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ท าไมรายได้ไม่เพ่ิมขึ้นในส่วนนี้ มีหลักเกณฑ์อย่างไร 
ช่วยชี้แจงให้ผมเข้าใจด้วยครับ อีกข้อหนึ่งครับ เงินรายได้จากทรัพย์สินดอกเบี้ย
ครับท่านประธาน 600,000 บาท เท่าที่ผมจ าได้จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ว่ามีดอกเบี้ยที่ได้รับประมาณ 700,000 บาท สุกท้ายในเอกสาร
มี 600,000 บาท ถ้ามีตัวเลขเพ่ิม 670,000 - 680,000 บาท ผมก็คงไม่มี
ข้อสงสัย แต่ตัวเลขที่แสดงมีเพียง  600 ,000 บาท แล้วหายไปไหน 
100,000 บาท ขอให้ชี้แจงด้วยนะครับ  

ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 



นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) สมาชิกหมู่ที่ 10 ท่านประธานครับ ยังไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะแนวการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ว่าจะเริ่มการพิจารณากันอย่างไร ตามความคิดเห็นของผมอยากให้พิจารณา
เป็นหน้าๆไปเพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน อย่างเช่นสภานะ
การเงิน การคลังถ้าเป็นขณะนี้นะครับ อบต.จะมีเงินฝาก 80 กว่าล้าน และมี
ดอกเบี้ยมากอยู่ จะมีเงินทุนส ารองและเงินสะสม 50 กว่าล้าน ผมก็อยากให้
ท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ เงิน 88 ล้าน มีมาจากส่วนไหนบ้างครับ 

นายสัญญา สันทานุลัย  -เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสัญญา สันทานุลัย สมาชิก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) หมู่ที่ 1 ผมขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือสั่งการที่มีระเบียบเกี่ยวกับ

เรื่องของเงินอุดหนุนให้กับองค์กร ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ว่าทางผู้บริหารได้มี
การตั้งงบประมาณในการอุดหนุนไว้ในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือไม่ครับ เรียนภามท่านประธาน
ถึงท่านผู้บริหาร ขอบคุณครับท่าน 

ประธานสภา อบต.  -เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับ 88 ล้านบาท และเรื่องของเงินอุดหนุน
ครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ท่านสมาชิกได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเงิน 
88 ล้านบาท ก็จะมีอยู่หน้าต้นๆของเอกสารร่างข้อบัญญัติ ผมก็จะขออธิบาย
ส่วนรายละเอียดลึกๆ ผมก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับวงเงิน 88 ล้านบาท 
ก่อนอ่ืนก็ต้องขอชี้แจงให้กับท่านสมาชิก หมู่ที่ 8 เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการ
ควบคุมอาคารซึ่งพ้ืนที่ของ อบต.อยู่ในเขตควบคุมอาคารตาม พรพ.ผังเมือง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ส่วนผังเมืองนี้จะอยู่ไม่กี่หมู่บ้านทีเป็นผัง
เมืองรวม แต่ พรบ.ควบคุมอาคาร อบต.เต็มพ้ืนที่ อบต.ถ้าท่านสมาชิกที่เข้ามา 
อบต. ท่านจะสังเกตเห็นประชาชนเข้ามาติดต่อราชการที่ส านักงาน คือมาขอ
อนุญาตรื้อถอนต่างๆ เหตุที่ท าไมต้องตั้งงบประมาณรายรับไว้ 1 ,000 บาท 
ทั้งๆที่ประชาชนเข้ามาติดต่อมากมาย แต่จรองๆแล้วจะเห็นว่าบางเดือนมี 1 
คน บางเดือนมี 2 - 3 คน แต่ในการก่อสร้างจริงๆแล้วใช้เวลาในการก่อสร้างไม่
เท่ากัน บ้างรายใช้เวลา 1 ปี บ้างอาคารใช้เวลาก่อสร้างเป็น 10 ปี เฉลี่ยไปปี
หนึ่ง 50 - 60 คน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท อบต.จะเก็บมากกว้านี้ก็
ไม่ได้ เพราะกฎหมายก าหนดให้ค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท นี้คือประเด็นที่ 
1 

  ประเด็นที่ 2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ผมขอชี้แจงแบบกว้างๆให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบก่อนนะครับ ทาง อบต.แกใหญ่ได้ท าการเปิดบัญชีมีทั้งกระแส



รายวันกับบัญชีฝากประจ าออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ย ฝาก
ประจ า อบต.แกใหญ่จะมีเงินอุดหนุนน าไปฝากประจ าดอกเบี้ยอีกแบบหนึ่ง 
ส่วนออมทรัพย์เบิกได้ตลอดเวลาดอกเบี้ยจะคิดครึ่งปีของธนาคาร สิ้นปีของ
ธนาคาร ถ้ายอดเงินมันอยู่คงที่ เช่น 10 บาทมันก็จะรู้ดอกเบี้ยที่ชัดเจน 
ดอกเบี้ยที่จัดท าในร่างข้อบัญญัติไม่ได้มีการจัดโดยไม่มีหลักเกณฑ์เพราะระบบ
บัญชีของ อบต. เดี๋ยวนี้จัดท าในรูปแบบของ E-LAAS ซึ่งสามารถเรียกดูจาก
ระบบได้ ส่วนที่ท่านสมาชิกได้ยินเจ้าหน้าที่ท่านใดพูดมา อันนั้นเป็นด้วยวาจาที่
ประมาณเอาไว้ อาจจะไม่มีการเบิกจ่ายในขณะนั้น ส่วนตัวเลขในร่างข้อบัญญัติ
เป็นการประมาณการเอาไว้ ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝากของ อบต.แกใหญ่ผมขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามชี้แจงประเด็นเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากของ 
อบต. ที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็น 670,000 - 680,000 บาท ให้ท่านผอ.กอง
คลังชี้แจงให้สมาชิกหมู่ที่ 10 ได้รับทราบเกี่ยวกับเงิน 88 ล้านบาท ก็ต้อง
อนุญาตท่านประธานให้ ผอ.กองคลังได้ชี้แจง ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  -ตอบอีกประเด็นของท่านสัญญา ด้วยครับท่านผู้บริหาร 
นายประกาศิต จันทน์หอม  -เรียนท่านประธานสภา ส าหรับประเด็นของท่านสัญญาสมาชิก หมู่ที่ 1 
(ปลัด อบต.แกใหญ่) ขอให้ท่านเปิดดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 แผนงานงบกลาง ทาง อบต.ได้มีการตั้งไว้ ซึ่งทาง อบต.ไม่ตั้งไว้ไม่ได้
เพราะเป็นหนังสือสั่งการและที่ส าคัญเป็นข้อกฎหมายที่ อบต.ต้องสมทบกี่
เปอร์เซ็นต์ แต่ที่ตั้งไว้แล้วกองทุนสภาดังกล่าวได้มีการท าโครงการฯมาขอรับ
การสนับสนุนหรือไม่เพราะทาง อบต.แกใหญ่ไม่ได้เคยทอกทิ้งท่าน อยู่ใน
แผนงานงบกลาง ครับท่าน 

ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่าน ผอ.กองคลังช่วยชี้แจงประเด็นของท่านสมศักดิ์และท่าน
พิสูตรเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้ยินมาว่ามีรายได้จากดอกเบี้ย 
700,000 บาท แต่มีในร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560ประมาณการรายรับเพียง 600,000 บาท เชิญครับ 

นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก พอดีดิฉันได้เดินลงไปข้างล่าง 
(ผอ.กองคลัง) เนื่องจากมีเรื่องด่วนเข้ามาจึงไม่ได้ฟังค าถามที่ท่านสมาชิกจากหมู่ที่ 8 และหมู่

ที่ 10 ถามจึงขอให้ท่านได้ทบทวนค าถามอีกครั้งค่ะ 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  -เรียนท่านประธานครับ ที่ไม่เข้าใจคือ สถานะการเงิน - การคลัง เงินฝาก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10) ธนาคารจ านวน 88 ล้าน และก็เงินทุนส ารองและสะสมประมาณ 60 ล้านส่วน

ที่เหลือจะเป็นเงินอะไรครับ พอดีผมอยากรู้รายละเอียดตรงนี้ครับ 
ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่านพิสูตร อีกครั้งกับค าถาม 
นายพิสูตร ดีเลศ  -เรียนท่านประธานครับ ขอทบทวนค าถามเกี่ยวกับรายได้ของทรัพย์สิน 



(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) เกี่ยวกับดอกเบี้ยผมเคยได้ยินจากท่านเจ้าหน้าที่ที่ท าตรงนี้ว่ามีรายได้จากเงิน
ดอกเบี้ย 700 ,000 บาท แต่ผมเห็นประมาณรายรับในร่างข้อบัญญัติ 
600,000 บาท ถ้าเป็น 680,000 - 690,000 บาท ผมจะไม่ติดใจครับ แต่
พอมาเห็นในในร่างข้อบัญญัติเพียง 600,000 บาท แล้วอีก 100,000 บาท 
หายไปไหนครับ ขอให้ชี้แจงให้ทราบรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภา อบต.  -เดี๋ยวครับท่าน ผอ.กองคลัง ผมขอเชิญท่านเสงี่ยม ส.อบต.หมู่ที่ 13 ได้ใช้
สิทธิก่อนครับ เชิญครับ 

นายเสงี่ยม พวงศรี  -เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ พอดีผมได้ยินท่านนายก อบต.แกใหญ่ ท่านได้ชี้แจง

เกี่ยวกับเรื่องการฝากเงิน การฝากเงินมีอยู่ 2 อย่างนะครับ 1)ฝากออมทรัพย์
เผื่อเรียก 2)ฝากประจ า ประจ าก็มี 3 เดือน ประจ าปี ตรงนี้อัตราดอกเบี้ยจะ
ต่างกัน ผมไม่ทราบว่าทุกวันนี้เท่ากันหรือไม่ แต่โดยปกติแล้วจะไม่เท่ากัน ผมก็
อยากจะน าเรียนถามว่า ฝากออมทรัพย์ประมาณกี่ล้าน ฝากประจ ากี่ล้านนะ
ครับ จึงอยากให้ท่านชี้แจงรายละเอียดเพราะผมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะ
ต่างกันครับ 

ประธานสภา อบต.  -ครับ เชิญท่านผอ.กองคลัง ชี้แจงครับ 
นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร  -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนาง 
(ผอ.กองคลัง) กฤติยา ศรีโกตะเพชร ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินฝาก 

88 ล้าน ดิฉันขอชี้แจงเป็นรายละเอียด เงินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทุนส ารอง 
เงินสะสม อันนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งเงินฝากทุกอย่างจะไปรวมเป็น
เงินฝาก 88 ล้าน ซึ่งเป็นเงินฝากของ อบต.แกใหญ่ทั้งหมด เงินสะสม 39 - 
40 ล้าน เงินทุนส ารอง เงินค้างจ่าย เงินทุกอย่างของ อบต.แกใหญ่ก็จะไปอยู่ใน
ด้านเดบิต พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ รายจ่ายของ อบต.แกใหญ่ทั้งหมดจะอยู่ด้าน
ขวามือ ส่วนเงินฝากของ อบต.ก็จะไปปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งเป็นเงินฝาก
ทั้งหมด ท่านสมาชิกอาจจะเข้าใจว่าเงินสะสมอาจจะมากกว่านั้นใช่ไหมค่ะ 
จริงๆแล้วเงินเหล่านี้จะไปปรากฏในเงินฝากทั้งหมด เงิน 88 ล้าน คือเงินทุก
อย่างของ อบต.แกใหญ่ 

  ประเด็นต่อไป เป็นเรื่องของท่านสมาชิกหมู่ที 8 ที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
ของดอกเบี้ยเงินฝากเป็นการประมาณการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้านประมาณการรายรับ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาง อบต.แกใหญ่มีรายรับเรื่องของดอกเบี้ยที่ 2
เดือนจะหมดปีงบประมาณ ทาง อบต.มีรายรับเกิน 700 ,000 บาท ไปแล้ว 
ตอนนี้ปัจจุบันซึ่งเราจะไปปิดอีกครั้งในวันที่ 30 ก.ย. 2559 ถึจะได้รู้ว่ามี



รายรับดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไร ตัวเลขในร่างข้อบัญญัติเป็นเพียงประมาณการ
รายรับที่ได้มีการเทียบเคียงกับรานรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา 2 ปี 
ย้อนหลังและมีการรับจริงเกิน 600,000 บาท แต่ อบต. มีการประมาณการ
ให้อยู่ในความเป็นจริงให้มากที่สุด  

  ประเด็นต่อไป ในกรณีของท่านเสงี่ยม สมาชิกหมู่ที่ 13 ในกรณีที่ อบต.แก
ใหญ่น าเงินไปฝากเพ่ือเป็นรายได้ให้สูงขึ้น เงินฝากประจ าส่วนใหญ่จะเป็นเงิน
สะสม เงินทุนส ารองสะสมที่ อบต.ไม่ได้ใช้ ไม่มีการใช้จ่าย ไม่มีการเคลื่อนไหว 
ซึ่งทาง อบต.จะฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งดอกเบี้ยจะต่ า แต่สามารถเบิก
ออกมาใช้ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราน าไปฝากไว้ในบัญชีฝากประจ า 3 เดือน 6 
เดือน ทาง อบต.จะได้รับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมาก ถ้าท่านสังเกตที่ทาง อบต.ได้มี
การประมาณการรายรับในหลายๆปีที่ผ่านมา ถ้าท่านสมาชิกท่านใดที่เคยเป็น
สมาชิกหลายๆสมัย ท่านจะได้ทราบว่าแต่ก่อนนั้นดอกเบี้ยเงินฝาก อบต.แก
ใหญ่จะน้อยมาก แต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากของ อบต.แกใหญ่มากขึ้น ถ้า อบต.
ไม่ได้น ามาใช้ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้ค้างดอกเบี้ยโดยที่ทาง อบต.ไม่ต้องท า
อะไรเลย อันนี้จะเป็นประโยชน์กับองค์กร อย่างเช่น เงินทุนส ารองเงินสะสมที่
ผ่านมาไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภา อบต.  -ดอกเบี้ยฝากประจ า ณ ตอนนี้ประมาณเท่าไร่ครับ 
 นางกฤติยา ศรีโกตะเพชร  -ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลค่ะ 
(ผอ.กองคลัง) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  -ครับ ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับให้ท่านเตรียมเอกสารให้ผม 
(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) ภายหลังก็ได้ครับ ให้ท่านไปเตรียมว่าฝากประจ าเท่าไร ฝากเผื่อเรียกเท่าไรและ

ก็รายละเอียดดอกเบี้ยต่างๆ แต่ละธนาคารการให้ดอกเบี้ยไม่เหมือนกัน แต่ผม
ไม่ทราบว่า อบต.แกใหญ่ฝากธนาคารใดไว้บ้าง คงน่าจะเป็นกรุงไทย ออมสิน
ธนาคารเอกชนคงล าบาก ก็อยากทราบรายละเอียดตรงนี้เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  -ครับก็ได้ทราบไปบ้างแล้วนะครับ ส่วนตัวเลข 600,000 บาท ก็เป็นเรื่อง
การประมาณการรายรับ แต่ถ้ามาดูข้างหน้าของงบประมาณจะมีหมวดรายได้
ของทรัพย์สิน 700 ,000 กว่าบาท ตามที่ท่าน ผอ.กองคลังได้ชี้แจง 
749,405.73 บาท นี้คือรายได้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่เป็นรายได้
ดอกเบี้ยจากเงินฝาก  

  ครับผ่านไปแล้วแผ่นที่ 3 ต่อไปเป็นแผ่นที่ 4 รายจ่ายประจ าปี 2560 ก็มี
งบกลาง งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน แก้ไขใหม่เป็น 
60,500,000 บาท ต่อไปเป็นส่วนที่ 2  



 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


