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- สําเนา- 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

…………………………………… 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ผู้เข้าประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  

๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  

๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  

๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  

๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหลก็คม  

๖ นางเฉลา        ค้ําประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค้ําประเสริฐ  

๗ นางไพเราะ     ป่ินประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ป่ินประยูร  

๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสขุ  

๙ นางสาวประเนือง  ทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ประเนือง  ทองคํา  

๑๐ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห์  

๑๑ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  

๑๒ นายช้ืน          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ช้ืน  ให้นุช  

๑๓ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  

๑๔ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลบั เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  

๒ นายนิมิตร       น่ิมบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  น่ิมบรรเลง  

๓ นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  

๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  

     

     

     
/เร่ิมประชุม... 
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- ๒ - 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ที่ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

- - -  
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้เสนอเรื่องเพ่ือขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปรับแผนและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และเรื่องอ่ืน ๆประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 1/25๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ได้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําปี พ.ศ. 25๖๐ สมัยที่ 2 ไว้ระหว่างวันที่ 
1-15 เมษายน 25๖๐ จึงขอเชิญประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ ในวันน้ี 
  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญ
ประจําปีสมัยที่ ๑/25๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญประจําปี  
สมัยที่ ๑/25๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น้ัน คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมที่ได้รับแต่งต้ังจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน ๓ ท่าน คือ 
นายฉลวย  อุ่นอิน,นายสน  ตาลอ่อน และนางหวานใจ  เหล็กคม ได้ตรวจรายงาน
การประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันตรวจรายงานการ
ประชุมตามท่ีได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ ใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ ๑/25๖๐  
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๑๓ เสียง 
 

/ระเบียบวาระ… 
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- ๓ - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 

 

 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) 
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ที่ ๓๑ /255๙ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 255๙ โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ประจําปี พ.ศ. 25๖๐ 
โดยสรุป ซึ่งรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
 
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม  
นายนที  เพ็งพิณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี สภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ส่ง  
ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรายงานโดยสรุป  ดังนี้ 

 
สรุป 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
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…………………………………. 
/ในการติดตาม... 

 
- ๔ - 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองพลับ คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้กําหนด
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการ
นํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัด
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล   
แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ    
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม 
๒๕๖๐) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล  
แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบติังาน 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี ้
ลําดับ
ที่ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได้ 
(คะแนน) 

๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 5 
๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ 0 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนิน

โครงการ 
๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ ๒4 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได้ ๒4 คะแนน ซึ่งตํ่า
กว่า ๒๕ คะแนน คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งช้ีที่ ๕ การดําเนิน
โครงการได้ 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน   
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การดําเนินโครงการของ อบต. หนองพลับ บรรลุเป่าหมายท่ีกําหนดไว้   
ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดําเนินโครงการเน่ืองจากในครึ่งปีงบประมาณ
ของ อบต.หนองพลับ สามารถดําเนินการได้เพียง ร้อยละ 5.88  อาจจะทําให้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ อบต.หนองพลับ จะไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
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กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดําเนินงาน 
เพราะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุด
ของประชาชน   

/รายละเอียด... 
- ๕ - 

 
รายละเอียดการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน    ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน  ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม  ๕    
คะแนนท่ีได้  ๕    

ลําดับ
ที่ 

การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ฯ  
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถ่ิน  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่ เกินศักยภาพมาบรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์ 
 

๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผน

ยุทธศาสตร์ 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
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  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่า  ๘๐  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
 

/ผลการติดตาม... 
- ๖ - 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม  ๕    
คะแนนท่ีได้  ๕    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖5 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 
๓.๒ พันธกิจ ๕ ๕ 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑๕ ๑๕ 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน    ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน  ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนท่ีได้   ๕   

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
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ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของสัดส่วน 

 

/๓. มีการกําหนด... 
- ๗ - 

 
(ต่อ) 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  

คะแนนเต็ม   ๕   
คะแนนท่ีได้   ๕   

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถ่ิน  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุใน

แผนพัฒนา 
 

๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการ

จัดทําร่างแผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

มีการดําเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน   
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :  มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙ คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่า  ๘๐  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
คะแนนเต็ม  ๕   
คะแนนท่ีได้  ๔   

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ .ศ .  ๒๕๖๐  - 
๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙3  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
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เต็ม ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

/๕.๑ ความชัดเจน… 
- ๘ - 

 
(ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4 
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับโครงการ  ๕ 4 
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ ๕ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ือง
กับระยะเวลาปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๕ ๕ 

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ  

แบบ ยท. ๐๔ 
๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 93 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้  ๔  คะแนน 
  ดําเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม ๕   
คะแนนท่ีได้ ๐   

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0–2๕๖๒) 119 - - 
๑)  แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 72 60.50 - 
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พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
72 100 - 

๓)  การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๐) 

7 5.88 0 

หมายเหตุ  :  คํานวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
/ตัวบ่งช้ีที่ ๖...   

- ๙ - 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ   ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ  ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม ๕   
คะแนนท่ีได้ ๕   

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการท่ีดําเนินการ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)   

7 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

4.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
ผลจากการดําเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 

2560 พบว่า มีการนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ ไปปฏิบัติจํานวน 72 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของปี 
2560 และคิดเป็นร้อยละ 4.55 ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น 9,931,238 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.15  
ของปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 2.71 ของ 3 ปี) แยกเป็น 

4.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และด้าน
กาพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ได้มีการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหน่ึง    
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โดยสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า   
ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การนํายุทธศาสตร์การพัฒนา   
ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
หนองพลับไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของปี 2560 (จากจํานวน 72 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 
4.55 ของปี 2560 (จากจํานวน 154 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
1,107,238.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของปี 2560 (จากจํานวน 9,931,238 บาท) 

/และคิดเป็น... 
 

- ๑๐ - 
 

และคิดเป็นร้อยละ 2.71 ของ 3 ปี (จากจํานวน 40,833,500 บาท) ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  (๑) การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า 
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ไปสู่การปฏิบัติ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายนํ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ในระดับหน่ึง 
  (๒) การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้น 
ทั้งน้ีส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมกีฬา และด้าน
อ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  (๓) การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนําความรู้ใหม่ในการทําเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์ 
  (๔) การนํายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี ไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งน้ียังให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภายในตําบลหนองพลับ และให้
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมศาสนาต่าง ๆ 
  (๕) การนํายุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสามารถ
อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2) ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
  ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับนอกจากจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการสาํรวจ ดังน้ี 

ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
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การสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับในภาพรวมคร้ังน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 ชุด ปรากฏว่าได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 60 ฉบับ คิดเป็น 100% โดยจําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ 

จากการสํารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมา
เป็นหญิง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 (จากจํานวน 60 คน) ส่วนใหญ่ 

/มีอายุ... 
- ๑๑ - 

 
มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาอายุ 31-40 ปี 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยสุดอายุ 51-60 ปี จํานวน 14 คน    
คิดเป็นร้อยละ 23.33 ส่วนมากสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยม/
เทียบเท่า มีจํานวนเท่ากันคือ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมามีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และน้อยที่สุดมีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพ
การเกษตร จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 และน้อยที่สุดมีอาชีพรับราชการ 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

จากการสํารวจระดับความพึงพอใจคร้ังน้ี ทําให้ทราบว่าประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน   
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ   
มีการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในต่อการดําเนินงาน 
การดําเนินด้วยความโปร่งใส ผลการดําเนินงานนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น มีการรายงานผลการดําเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การดําเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับในแต่ละยุทธศาสตร์ ครั้งน้ี ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 60 คน ปรากฏว่าได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% โดยจําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งจากการสํารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อม
น่าอยู่ จากการสํารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อันดับแรกคือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด รองลงมา คือ ประโยชน์
ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม ตามลาํดับ อันดับสุดท้ายคือมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม และผลการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก
การสํารวจ พบว่า ระดับพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

/โดยรวมอยู่ใน... 
- ๑๒ - 

 
โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรก  คือ 
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด รองลงมาคือ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ตามลําดับ อันดับสุดท้าย
คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง จากการสํารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ  โดยรวมอยู่ในระดับดี  (х = 6.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
ตามลําดับ อันดับสุดท้ายคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม และการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรมศาสนา 
จารีต ประเพณี จากการสํารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 7.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับแรกคือ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด รองลงมาคือ มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ตามลําดับ อันดับสุดท้าย
คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จากการ
สํารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบรหิารส่วนตําบล
หนองพลบั ต่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี  (х = 6.77)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อันดับแรก 
คือผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม และการ
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ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ตามลําดับ อันดับสุดท้าย คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
4.2.1 ข้อสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 

(1) การนํากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการในแผน 72 โครงการ   
แต่สามารถดําเนินการได้เพียง 7 โครงการ 

(2) การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะทําในช่วงไตรมาส
สุดท้าย 

4.3.1 ข้อสงัเกตการสาํรวจความพึงพอใจต่อการดําเนนิงานตามแผนพฒันา 
(1) ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบ 

สอบถามที่ได้รบักลับคืนมาเป็นอย่างดีเย่ียม 
/(2) ในการ… 

- ๑๓ - 
 

(2) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
(3) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทกุสาขาอาชีพ 

ข้อจํากัดในการติดตามและประเมินผล 
๑) โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจํานวนมาก 

โดยไม่คํานึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีที่วาง
ไว้และด้วยข้อจํากัดของงบประมาณทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่
การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 

๓) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดและล่าช้าทําให้เป็น
ข้อจํากัดในการดําเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๔) ประชาชนในตําบลขาดความเข้าใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕) ความไม่พรอ้มขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การ

ถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
๑) ให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของ อบต.ให้มากขึ้น 
๒) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. 

หมู่บ้านน้ัน ๆ ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือ
แจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 

๓) การแจ้งข่าวสารของ อบต. ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป 
๔) การรายงานผลการดําเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรทําให้

ประชาชนรับรู้มากข้ึน เพ่ือการมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
๕) ควรปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยคํานึง 

ถึงศักยภาพ งบประมาณของท้องถิ่นเอง พ้ืนที่ และประชาชน โครงการท่ีบรรจุไว้ใน
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แผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
เพ่ือให้การดําเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

๖) ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับได้อุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

๗) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนโดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือที่มี
ศักยภาพกว่า 

๘) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี 2560 
นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน และมีการแจกให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของกอง/งานเพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว   
ให้ดีต่อไป 

/จากผลการ… 
- ๑๔ - 

 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 
 

 จากผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่า ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๐ แม้จะมีข้อจํากัด  
ด้านงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปโดยรอบคอบ ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ    
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขออนุมัติปรับแผนและเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช้ีแจงรายละเอียดและเหตุผลความจําเป็น
ดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้รับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ตามที่สํานักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พสกนิกร  
ต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน นับเน่ืองแต่เสด็จฯ เถลิงถวัลย 
ราชสมบัติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศ
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ราชธรรม ทรงตรากตรํา พระวรกาย เพ่ือปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทาน
ความช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ําลึก เป่ียมด้วย
พระปรีชาญาณ โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดําริต่าง ๆ 
ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจนสัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง 
โครงการกังหันนํ้าชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน และ“เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญา 
ช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ นํามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุข เพ่ือเป็นการขอน้อมเกล้า  
น้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ จึงจัดโครงการ/กิจกรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
ที่จะรักษา เอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง 
ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสที่พระองค์เคยพระราชทานไว้  

/องค์การ... 
- ๑๕ - 

 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนและ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๒๒ รายละเอียดตามท่ีได้มอบให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว จํานวน ๔ โครงการ  
ดังน้ี 

โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ - 25๖๒)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สินคา้เกษตร อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๓.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ลําดับที่ ๑ 
โครงการ/กิจกรรม  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือนําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และศึกษาดูงาน 
งบประมาณและท่ีมา 

ปีงบประมาณ 25๖๐ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
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ปีงบประมาณ 25๖๑ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๒ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของประชาชนมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัด 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การรักษา พัฒนาศลิปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี 

๔.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
/ลําดับท่ี ๒… 

 
- ๑๖ - 

 
  ลําดับที่ ๒ 

โครงการ/กิจกรรม โครงการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณฯ จัดหรือศึกษานิทรรศการ และนําพสกนิกรไปถวายราชสักการะ  
พระบรมศพฯ 
งบประมาณและท่ีมา 

ปีงบประมาณ 25๖๐ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๑ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๒ งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

ตัวชี้ วัด (KPI) การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ของพสกนิกร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ พสกนิกรตําบลหนองพลับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ลําดับที่ ๓ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณฯ จัดหรือศึกษานิทรรศการ 
งบประมาณและท่ีมา 

ปีงบประมาณ 25๖๐ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๑ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๒ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

ตัวชี้ วัด (KPI) การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ของพสกนิกร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ พสกนิกรตําบลหนองพลับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

/ลําดับท่ี ๔… 
 

 
 

- ๑๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 

 ลําดับที่ ๔ 
โครงการ/กิจกรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
งบประมาณและท่ีมา 

ปีงบประมาณ 25๖๐ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๑ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ปีงบประมาณ 25๖๒ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

ตัวชี้ วัด (KPI) การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ของพสกนิกร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ พสกนิกรตําบลหนองพลับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขอ
ขออนุมัติปรับแผนและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) ขอทราบมติ
ที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ปรับแผนและเพิ่มเติมพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนองพลับเสนอหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๑๓ เสียง ให้ปรับแผนและ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ ตามรายการดังกล่าวได้  
 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ได้แจ้งว่ามีความจําเป็นต้องขอให้
สภาแห่งน้ีพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพ่ือนํางบประมาณไปใช้ในการจัดทําโครงการเก่ียวกับการน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับช้ีแจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ
ทุกท่านทราบ 

/นายก อบต.... 
 

 
- ๑๘ - 

 
นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 

 

 ตามที่สํานักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พสกนิกร  
ต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน นับเน่ืองแต่เสด็จฯ เถลิงถวัลย 
ราชสมบัติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศ
ราชธรรม ทรงตรากตรํา พระวรกาย เพ่ือปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทาน
ความช่วยเหลือ บําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ําลึก เป่ียมด้วย
พระปรีชาญาณ โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดําริต่าง ๆ  
ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้  ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจนสัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง 
โครงการกังหันนํ้าชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน และ“เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญา 
ช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ นํามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุข เพ่ือเป็นการขอน้อมเกล้า  
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น้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ จึงจัดโครงการ/กิจกรรมเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
ที่จะรักษา เอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุข และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง 
ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัสที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ 
เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับไม่ได้งบประมาณไว้ จึงมีความ
จําเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 
โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ รายละเอียดตามท่ีได้มอบให้
สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว จํานวน ๔ รายการ 
สํานักงานปลดั 

รายการที่ ๑ 
โอนลด  
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน   

/ที่จําเป็น…  
 

- ๑๙ - 
 

  ที่จําเป็นในการใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 0 บาท 

โอนเพิ่ม  
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายการที่ ๒ 
โอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเพณีไทยทรงดํา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
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โครงการดังกล่าว ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท 
โอนลดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ 0 บาท 

โอนเพิ่ม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  
ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร  
และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว โอนต้ังจ่าย  
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  

รายการที่ ๓ 
โอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ไทยทรงดํา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น 
ที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 

/โอนเพ่ิม… 
 

- ๒๐ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โอนเพิ่ม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

รายการที่ ๔ 
โอนลด  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ไทยทรงดํา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าซื้อชุดแต่งกายให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น 
ที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๓๐,๐๐๐ บาท โอนลดจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
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ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

โอนเพิ่ม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ ๑๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้  ในการจัดโครงการดังกล่าว โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด  
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกัน
พิจารณา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใดจะสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรืออภิปรายในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบ  
มติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๑๓ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายการดังกล่าวได้       

/ระเบียบวาระที่ ๖... 
 
 
 

- ๒๑ - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใด มีเรื่องเสนอที่ประชุม  
หรือเร่ืองอ่ืน ๆ เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในคร้ังน้ี และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 

 
ลงช่ือ….…….…เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์….…….…ผูจ้ดรายงานการประชุม 

                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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(ลงช่ือ)……………ฉลวย  อุ่นอิน……….ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงช่ือ)…………สน  ตาลอ่อน………….กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงช่ือ……..…หวานใจ  เหล็กคม………กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหลก็คม) 
 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

 พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 

                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

 
 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3 /2560  ครั้งที่ 1 
ในวันจันทรท์ี่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
…………………………………… 

 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ผู้เข้าประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  

2 นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  

3 นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ธีรพงศ์  ทองใบ  

4 นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สน  ตาลอ่อน  

5 นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 หวานใจ  เหลก็คม  

6 นางเฉลา        ค้ําประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เฉลา  ค้ําประเสริฐ  

7 นางไพเราะ     ป่ินประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ไพเราะ  ป่ินประยูร  
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8 นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ถนอม  ตอนสขุ  

9 นางสาวประเนือง  ทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5   

10 นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ชริน  สังข์เสน่ห์  

11 นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ประธาน  เรืองทอง  

12 นายช้ืน          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ช้ืน  ให้นุช  

13 นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ฉลวย  อุ่นอิน  

14 นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลบั เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  

2 นายนิมิตร       น่ิมบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิต  น่ิมบรรเลง  

3 นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ อเนก  จีนธู  

4 นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  
     

     

     

     

     

/รายช่ือสมาชิกสภา... 
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รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ที่ขาดการประชุม   
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวประเนือง  ทองคํา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 46 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับพิจารณา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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ที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

ตําบลหนองพลับ เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3/2560 เพ่ือพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอ่ืน ๆ ในวันน้ี 
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รบัรองรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลบั สมัยสามัญ 
ประจําปี สมัยที่ 2/2560 วันพธุที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญ ประจําปี  
สมัยที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 น้ัน คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมที่ได้รับแต่งต้ังจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ จํานวน 
3 ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และนางหวานใจ  เหล็กคม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ร่วมกันตรวจ
รายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ และขอมติรับรอง 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง 

/ระเบียบวาระที่ 3… 
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ระเบยีบวาระที่ 3 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 

นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 

 

 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ช้ีแจงรายละเอียดและความจําเป็นดังกล่าว 
 

ด้วยคําช้ีแจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองนํ้า  ต้ังไว้ 35,000 บาท ซึ่งเครื่องกรองนํ้า
แบบเดิมต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการกรองนํ้า ประกอบกับมีระบบทํานํ้าร้อนและ  
นํ้าเย็น ซึ่งไม่เหมาะสมกับการใช้งานในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อเด็กเล็กได้ เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีความจําเป็น 
ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ดังกล่าว ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 
 
ข้อความเดิม 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

เครื่องกรองน้าํ  ต้ังไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสํารับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-ระบบควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
-เคร่ืองกรองน้ําระบบ RO (Reverse osmosis) 
-ความจุถังเก็บนํ้ารวมไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
-ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ 
-ระบบนํ้า 4 ระบบ ได้แก่ นํ้าอุณหภูมิห้อง นํ้าเย็น นํ้าร้อน และน้ําอุ่น 
-ระบบป้องกันแบคทีเรียเจริญเติบโต 
 

ข้อความใหม่ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 

/หมวดค่าครุภัณฑ์…
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ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 

 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

เครื่องกรองน้าํ  ต้ังไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสํารับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ไม่ใช้กระแสไฟฟ้า  
- อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 90 ลิตรต่อช่ัวโมง 
- มีไสก้รองละเอียดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ไมครอน 
- สามารถกําจัดสิ่งปนเป้ือนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น ความขุ่น ส ีกลิ่น 

 
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เครื่องกรองนํ้า 
งบประมาณ 35,000 บาท ดังกล่าวได้ อย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน 12 เสียง 
 
เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ
พิจารณา ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับช้ีแจงรายละเอียดและ
เหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดทําข้อบัญญัติดังกล่าว ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ดังต่อไปนี้ 

/ร่างข้อบัญญัติ… 
 

- 5 - 
 

ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี
................................. 

 
1. สถานะการคลัง 

 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน       39,452,544.01  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จํานวน       20,130,771.94  บาท 
 1.1.3 เงินทุนสาํรองสะสม จํานวน      11,055,002.44  บาท 
 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00  บาท 
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 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม  346,700.00  บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน  0.00  บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2560 

(1)  รายรับจริง จํานวน  17,921,452.88  บาท 
หมวดภาษีอากร จํานวน 118,904.96  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 17,809.60  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 146,151.95  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 27,700  บาท 
หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,300,199.37  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,310,687.00  บาท 

(2) เงินอุดหนนุที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน  65,000  บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จํานวน  10,669,910.34  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง จํานวน  3,290,577.00  บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 5,568,130.00  บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 1,279,832.00  บาท 
 งบลงทุน จํานวน 21,000.00  บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 510,380  บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  0.00  บาท 
(5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน  2,149,900  บาท 
(6)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  0.00  บาท 

/3. คําแถลง... 
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3. คําแถลงงบประมาณ 
3.1 คําแถลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 92,890.39 86,000.00 86,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 21,446.90 30,000.00 30,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 196,380.25 191,000.00 191,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 36,100.00 63,000.00 63,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 1,500.00 2,000.00 2,000.00 
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รวมรายได้จัดเก็บ 348,317.54 372,000.00 372,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 12,909,007.40 13,200,000.00 13,200,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
12,909,007.40 13,200,000.00 13,200,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,315,433.00 7,428,000.00 7,428,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
3,315,433.00 7,428,000.00 7,428,000.00 

รวม 16,572,757.94 21,000,000.00 21,000,000.00 
 

3.2 คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายจ่าย รายรับจริง 

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
รายจ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 217,837.00 4,601,042.00 4,294,796.00 
งบบุคลากร 6,314,407.00 7,731,740.00 7,651,924.00 
งบดําเนินงาน 1,677,740.62 5,337,438.00 5,710,400.00 
งบลงทุน 2,726,000.00 2,695,200.00 2,748,300.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 622,094.29 609,580.00 569,580.00 

รวมรายจ่ายงบประมาณ 11,558,278.91 21,000,000.00 21,000,000.00 
รวม 11,558,278.91 21,000,000.00 21,000,000.00 

 
/3.3 บันทึกหลกัการ… 
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3.3 บันทึกหลกัการและเหตุผลประกอบรา่งข้อบัญญัติ 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
อําเภอเมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความ     
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอเมืองเพชรบุรี 

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ น้ีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 21,000,000 บาท 
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ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 21,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,286,360 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานการศึกษา 2,259,760 
แผนงานสาธารณสุข 260,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 819,960 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,797,624 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 336,500 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 545,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   
แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้านการดาํเนนิงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง 4,294,796 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 21,000,000 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  0  บาท ดังน้ี 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี 

ประกาศ ณ วันที่........................................ 
 (ลงนาม)..................................................................... 
                                                                                (..............................................................) 
                                                                      ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
                    อนุมัติ 
(ลงนาม).................................................. 
             (..........................................) 
ตําแหน่ง    นายอําเภอเมืองเพชรบุรี 

/3.4 รายงาน... 
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3.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จํานวน  21,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป รวม 6,340,000 บาท 

งบบุคลากร รวม 4,290,000 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,881,960 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 495,840 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน 

จํานวน 38,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน 

จํานวน 38,400 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล 

จํานวน 82,560 บาท 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 12 คน และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 1 คน  

จํานวน 1,226,760 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,408,040 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถ่ินระดับสูง) ตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) อํานวยการท้องถ่ินระดับต้น ตําแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบลในสํานักงานปลัดฯ 

จํานวน 1,637,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในสํานักงาน
ปลัดฯ 

จํานวน 84,000 บาท 

/เงินประจํา… 
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เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  

ที่ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) และ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 

จํานวน 126,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตําแหน่ง คนงาน ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ 

จํานวน 524,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ตําแหน่ง คนงาน ตําแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ในสํานักงานปลัดฯ 

    
งบดําเนนิการ รวม 1,972,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจา่ยเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิ
ที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

จํานวน 200,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล/   

ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทําป้าย
ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม  
ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาจัดทําเวปไซต์  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่ารังวัดที่ดิน ฯลฯ  

จํานวน 100,000 บาท 

 
/รายจ่ายเก่ียวกับ… 
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 170,000 บาท 
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ต้ังไว้ 5,000 บาท 

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การ

ต้ังไว้ 5,000 บาท 
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บริหารส่วนตําบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ    

3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการ  

จัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเฉลิม  
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ การจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมน้อมรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการวันแม่แห่งชาติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

6) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดงานและการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที ่10 และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

/รายจ่ายเก่ียวเนื่อง… 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
จํานวน 910,000 บาท 
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1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่ พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

2) ค่าดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน/
สมาชิกสภาท้องถิ่น คราวหมดวาระ หรือเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างลง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการเลือกต้ัง ฯลฯ 

ต้ังไว้ 300,000 บาท 

3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

4) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้นําท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

5) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับและผู้นําท้องถิ่น   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารถ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 

ต้ังไว้ 300,000 บาท 

6) โครงการอบรมให้ความรู้พนักงานส่วนตําบลและ
คณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

7) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท 

ต้ังไว้ 180,000 บาท 
 
 

/(2) ค่าซ่อมแซม… 
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(2) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อมกลาง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์
บรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 80,000 บาท 

(3) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ (ซ่อมปกติ) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถตู้ รถกระเช้า รถยนต์
บรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท 

   

    
ค่าวัสดุ  รวม 355,000 บาท 

ค่าวัสดุสํานักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ 

แฟ้ม ปากกา หนังสือพิมพ์ นํ้าด่ืม ฯลฯ  

จํานวน 100,000 บาท 

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอ่ืนๆ สําหรับใช้ในสํานักงาน 

จํานวน 5,000 บาท 

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าอะไหล่ สัญญาณไฟวับวาบ และช้ินส่วนที่เสียหาย เช่น ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่ สําหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ รถตู้ รถยนต์ รถกระเช้า และ
รถยนต์บรรทุกนํ้า ฯลฯ 

จํานวน 50,000 บาท 

ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น 

นํ้ามัน นํ้ามันเคร่ือง มันเบนซิน นํ้ามันดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถตู้ รถ
กระเช้าฯ รถยนต์บรรทุกนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
เครื่องตัดหญ้าที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเช้ือเพลิงและหล่อลื่นหรับ
เครื่องจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุน  
ให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล 

จํานวน 150,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึก

สําหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

จํานวน 40,000 บาท 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 

แก้วนํ้า จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

/ค่าสาธารณูปโภค... 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 197,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองพลับ ศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

จํานวน 120,000 บาท 

ค่านํ้าประปา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองพลับ และศูนย์ อปพร. และอาคารต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  

จํานวน 12,000 บาท 

ค่าบริการโทรศัพท ์
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานองค์การบริหาร  

ส่วนตําบลหนองพลับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

จํานวน 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จํานวน 5,000 บาท 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น เช่น ค่าดูแล

เวปไซต์ ค่าเช่าพ้ืนที่เวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการอินเตอร์เน็ต 

จํานวน 50,000 บาท 

    

งบลงทุน รวม 67,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 
โต๊ะหมู่บูชา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 2 ชุด ราคาชุด

ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ทําด้วยไม้สักความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 น้ิว 
- มฐีานรองโต๊ะหมู่ 
- มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ช้ิน 

จํานวน 17,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง รักษาโครงสร้างของ

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ  

จํานวน 50,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท 
เงินอุดหนนุ รวม 11,000 บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัย เพ่ือดําเนินการ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ
เมืองเพชรบุรี ประจําปี 2561 

จํานวน 11,000 บาท 

/งานวางแผน... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท 
งบรายจา่ยอ่ืน รวม 25,000 บาท 

รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งองค์กร สถาบัน หรือบุคคล   
ในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร   
ส่วนตําบลหนองพลับ 

 

จํานวน 25,000 บาท 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,921,360 บาท 
งบบุคลากร รวม 1,306,360 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,306,360 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/
ชํานาญการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล ในกองคลังฯ 

จํานวน 1,092,840 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองคลังฯ 

จํานวน 12,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลท่ี

ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน 
การคลัง)  

จํานวน 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจ้ างใ ห้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จํานวน 143,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในกองคลังฯ 

จํานวน 16,000 บาท 

    
งบดําเนนิการ รวม 605,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาของ

พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

จํานวน 10,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่าย 
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

 

จํานวน 120,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจําปี การ

จัดแผ่นพับการชําระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมา
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

 

จํานวน 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 305,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่ พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
กองคลังฯ 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่
ใช้ ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 200,000 บาท 

3) โครงการให้คําปรึกษาแนะนําและออกจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น  
ที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

 

ต้ังไว้ 5,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

จํานวน 20,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ในกองคลังฯ     

จํานวน 50,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึก

สําหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เคร่ืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

จํานวน 10,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง        

จํานวน 10,000 บาท 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย  รวม 330,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 330,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามท่ีได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  แก่ อปพร. ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

    
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชา 

สัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตัดสติกเกอร์เครื่องหมาย อปพร.  

จํานวน 10,000 บาท 
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ติดศูนย์ อปพร. รถยนต์สํานักงาน หรือรถตู้ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์จราจร ฯลฯ   
/2) โครงการ... 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 150,000 บาท 
 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่าย แก่ผู้มาปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสัง่ ฯลฯ  

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

2) โครงการจัดต้ังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาล  
วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ และเทศกาลต่างๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และ   
อปพร. และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ                

ต้ังไว้ 80,000 บาท 

4) โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัย
แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 10,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

วัสดุเครื่องดับเพลิง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ์  

ที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สารเคมีดับเพลิง ข้อแยกสามทาง สายส่งนํ้าดับเพลิง  
ปืนฉีดนํ้าดับเพลิง พลั่ว ขวาน คีมตัดเหล็ก ฯลฯ 

จํานวน 50,000 บาท 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุและ

อุปกรณ์ เช่น สัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไซเรน ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อก๊ัก

สะท้อนแสง เคร่ืองแบบ อปพร.ฯลฯ 

จํานวน 50,000 บาท 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย 

กระบองไฟสัญญาณ ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ถ่านกระบองไฟสัญญาณ ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 

/แผนงานการศึกษา… 
- 18 - 

 
แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,034,980 บาท 
งบบุคลากร รวม 819,980 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 819,980 บาท 
เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) และ
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 618,720 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา) และ
ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 5,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่

ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานศึกษา) 

รวม 42,000 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 143,520 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
เ พ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวม 10,740 บาท 

    
งบดําเนนิการ รวม 215,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

รวม 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่าย 
เป็น เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 

รวม 70,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลที่มี

สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

รวม 20,000 บาท 

/ค่าใช้สอย... 
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ 

ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 50,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 

แฟ้ม ปากกา ยางลบ ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึก

สําหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

    
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม 1,224,780 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 588,400 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 310,400 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งมาบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ ค่าจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 280,400 บาท 
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1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 19 คน ๆ ละ 1,700 บาท  
เป็นเงิน 32,300 บาท 

ต้ังไว้ 32,300 บาท 

/2) โครงการอบรม… 
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2) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้เร่ืองอาเซียน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ        

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

3) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ            

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันพ่อ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

7) โครงการพ่อแม่ชวนลูกเลา่นิทาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 5,000 บาท 

8) โครงการสนับสนุนฯการบริหารสถานศกึษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 19 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท 
โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 19X20X123 = 46,740 บาท 

ต้ังไว้ 93,100 บาท 
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ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 19X20X 122 = 46,360 บาท 
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

/ค่าวัสดุ... 
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ค่าวัสดุ รวม 254,000 บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จําเป็นสําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า  
สวิทช์ไฟฟ้าฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นแปรง ไม้กวาด  

แก้วนํ้า จาน ชาม นํ้ายาล้างห้องนํ้าฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวม 10,223 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 233,777 บาท 
1) โรงเรียนบ้านดอนย่ีกรอก จํานวน 68 คน อัตราคน

ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เป็นเงิน 130,301.60 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 68X7.37X130 =65,150.80 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 68X7.37X130 =65,150.80 บาท 
 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ จํานวน 35 คน อัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน (จาํนวน 51 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เป็นเงิน  67,067 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 35X7.37X130 =33,533.50 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 35X7.37X130 =33,533.50 บาท 
 

   

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี จํานวน 19 คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 36,407.80 บาท โดยแยกเป็น
ภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 19X7.37X130 =18,203.90 บาท 
ภาคเรียนที ่2 จํานวน 19X7.37X130 =18,203.90 บาท 

   

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรม

รังษี ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

รวม 12,000 บาท 

ค่านํ้าประปา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรม

รังษี ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

รวม 12,000 บาท 
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งบลงทุน รวม 124,300 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,300 บาท 

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 
1) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง   

รวม 
ต้ังไว้ 

114,300 
7,700 

บาท 
บาท 

/คุณลักษณะ…  
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คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 

Scanner และ FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
(2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
(3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 

หรือ 1200x4,800 dpi  
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้า

ต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)  
(5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ

นาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)  
(6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
(7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi  
(8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
(9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา  
(10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
(11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
(12) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(13) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
(14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 

   

2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู  

เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
42,300 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
(1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 32,000 บีทียู 
(2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
(3) เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ต้ังไว้ 84,600 บาท 
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และฉลากประหยัดไฟเบอร ์5  
(4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  

ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
(5) เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ

อนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
- ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 

/(6) มีความหน่วง... 
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(6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
(7) มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ ให้เป็นไป

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2539 (คร้ังที่ 57) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจํานวนบีทยูีเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวน
วัตต์ที่น้อยกว่า 

- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วย
จํานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า
เคร่ืองปรับอากาศ  มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 

(8) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี สวิตช์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 

   

3) โต๊ะอาหารสําหรับเด็กอนุบาล 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 4 ชุด ๆ 

ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
โต๊ะหน้าขาว ขนาด 60X120X55 ซม. พร้อมม้าน่ังยาว  

หน้าขาว 2 ตัว ขนาด 30X120X35 ซม. 
 

ต้ังไว้ 12,000 บาท 

4) 0โต๊ะทํางาน 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
โต๊ะทํางาน ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง75 ซม.  

มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย 
 

ต้ังไว้ 5,000 บาท 
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5) 1เก้าอ้ีทํางาน 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
เก้าอ้ีทํางานเบาะบุฟองนํ้า หุ้มหนังเทียม ขนาด กว้าง 53 

ซม. X ยาว 50 ซม. X สูง 78 ซม. 
 

ต้ังไว้ 2,000 บาท 

6) 2ช้ันวางหนังสือนิทาน 
เพ่ือจัดซื้อ3ช้ันวางหนังสือนิทาน จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ช้ันวางหนังสือนิทานแบบโชว์ปก 5 ช้ัน ขนาด กว้าง 69 ซม. 

X ลึก 36 ซม. X สูง 66 ซม. หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 

ต้ังไว้ 3,000 บาท 

/ค่าบํารุงรักษา... 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ  
เช่น เคร่ืองเล่นเด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

รวม 10,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 512,080 บาท 

เงินอุดหนนุ รวม 512,080 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รวม 512,080 บาท 
อุดหนุนอาหารกลางวัน ต้ังไว้ 412,000 บาท 

1) โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก จํานวน 68 คน อัตราคนละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 272,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 68X20X100 = 136,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 68X20X 100 = 136,000 บาท 

   

2) โรงเรียนบ้านหนองพลับ จํานวน 35 คน อัตราคนละ 
20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท โดยแยกเป็นภาคเรียน ดังน้ี 

ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 35X20X100 = 70,000 บาท 
ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 35X20X100 = 70,000 บาท 

   

อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้ างครูสอน
ภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองพลับ 
จํานวน 1 คน จํานวน12 เดือนๆ ละ 8,340 บาท เป็นเงิน 100,080 บาท         

ต้ังไว้ 100,080 บาท 

    
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 260,000 บาท 
งบดําเนนิการ รวม 260,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รวม 260,000 บาท 

1) โครงการ อสม. สัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ ต้ังไว้ 60,000 บาท 
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ตําบลหนองพลับ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

2) โครงการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

/4) โครงการรณรงค์... 
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4) โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมา  
พ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพาหนะพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น  
ที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

5) โครงการให้ความรูแ้ละการป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่างๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 30,000 บาท 

6) โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห ์ รวม 799,960 บาท 

งบบุคลากร รวม 569,960 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 569,960 บาท 

เงินเดือน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ตําแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล ในกองสวัสดิการสังคมฯ 

รวม 522,960 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกอง
สวัสดิการสังคมฯ 

จํานวน 5,000 บาท 
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เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  

ที่ได้รับตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

รวม 42,000 บาท 

    
งบดําเนนิการ รวม 220,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนตําบล 

รวม 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิ
ที่กฎหมายกําหนด 

รวม 50,000 บาท 

/ค่าใช้สอย... 
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดแผน่พับ 

วารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 60,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ในกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รวม 10,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

วัสดุสํานักงาน   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆในส่วนสวัสดิการ

สังคมฯ                                       

รวม 20,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึก

รวม 30,000 บาท 
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สําหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่าน
และบันทึก ข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรณียากร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

รวม 5,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอ่ืนๆ 

รวม 10,000 บาท 

/งานสวัสดิการ… 
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งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์ รวม 20,000 บาท 
งบดําเนนิการ รวม 20,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี                 
จํานวน 20,000 บาท 

1) โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,000,624 บาท 

งบบุคลากร รวม 665,624 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 665,624 บาท 

เงินเดือนพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการ

กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ในกองช่างฯ 

รวม 618,624 บาท 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวตามกฎหมาย/  

เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองช่างฯ 

จํานวน 5,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับ

รวม 42,000 บาท 
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ตามระเบียบที่กําหนด ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
    

งบดําเนนิการ รวม 315,000 บาท 
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้างต่างๆ และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  
เป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด  

รวม 60,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ ในกองช่างฯ 

รวม 5,000 บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 

รวม 20,000 บาท 

/ค่าใช้สอย… 
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 

และค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจัดทําแผนพับ จัดทําป้ายต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกขุดลอกคู คลอง ต่างๆ ค่ากําจัดวัชพืชในคลองหรือบริเวณคลอง 
ค่าจ้างเหมางานก่อสร้างต่างๆ เช่นถนน ราง ท่อ ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ 
ถนน ฯลฯ 

รวม 20,000 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 50,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ของพนักงานส่วนตําบล ในกองช่างฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

    
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

วัสดุสํานักงาน รวม 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ยางลบ เคร่ืองเขียน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล และเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพ่ือนําไปสร้างบ้าน หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน เช่น 
หิน ดิน ทราย ปูน กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยสําเร็จรูป สี 
แปรงทาสี ท่อพีวีซี ข้องอ สามทาง ข้อต่อตรง กาว ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

ค่าวัสดุการเกษตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่นหมึก

สําหรับเคร่ืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ (Hub) เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ 

รวม 30,000 บาท 

/งบลงทุน… 
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ 
(รายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินที่ใช้ครั้งหน่ึงเกินกว่า 5,000 
บาท) เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ ถนน รถยนต์ รถตู้ รถ
กระเช้าฯ รถบรรทุกนํ้า ถนน ราง ท่อ ระบายนํ้า ฯลฯ 

 

รวม 20,000 บาท 

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,797,000 บาท 
งบดําเนนิการ รวม 280,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมางาน

ก่อสร้างต่างๆ งานปรับปรุงต่างๆ ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หอกระจายข่าว ซ่อมไฟฟ้า หลอดไฟต่างๆ 
รถยนต์ รถตู้ รถกระเช้าฯ รถบรรทุกนํ้า ถนน ท่อ รางระบายนํ้า ฯลฯ 

รวม 100,000 บาท 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคม

ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

รวม 100,000 บาท 

    
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

ค่าไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าสาธารณะในตําบล 

และสถานที่ที่เป็นสมบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 

รวม 30,000 บาท 

    
งบลงทุน รวม 2,517,000 บาท 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 2,517,000 บาท 
ค่าถมดิน รวม 423,000 บาท 

1) โครงการถมดินสระนํ้าประปาหมู่บ้านบริเวณสระนํ้า 
ประปาหมู่บ้าน บ้านใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ขนาดปากสระนํ้ากว้างประมาณ 15-30 เมตร ยาว 52-54 เมตร 
ใช้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,510 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 

ต้ังไว้ 423,000 บาท 

/ค่าก่อสร้าง... 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,044,000 บาท 

1) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนซอย 5 บ้านสมอดาน (บ้านนายอัสวิน  อ่อนนุ่ม ถึง บ้านนายบุญมี  พวงเดช) 
หมู่ 1 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อมบ่อพัก
ตะกอนฝาตระแกรงเหล็ก และวางท่อลอดถนน ท่อ PVC. 10 น้ิว 8 เมตร  
(รวมระยะทางโครงการ ยาวประมาณ 170 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 

 

ต้ังไว้ 388,000 บาท 

2) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยบ้านครูบุญมี ถึงบ้านนายสงัด หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตําบลหนองพลับ 
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 128 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อมบ่อพักตะกอนฝาตระแกรง
เหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 

 

ต้ังไว้ 307,000 บาท 

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
เลียบคลองชลประทานบ้านสมอดาน (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง เขตหมู่ที่ 1) 
บ้านสมอดาน หมู่ที่ 5 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเช่ือมพ้ืนที่ 57 ตารางเมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 1,317 
ตารางเมตร พร้อมทําผนังก้ันดินยาว 50 เมตร สูง 1.00 เมตร (รายละเอียด

ต้ังไว้ 765,000 บาท 
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ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 
 
4) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายบ้านดอนย่ีกรอก (บ้านนางอนงค์  บัวศิริ ถึง บ้านนายจวง  เรืองศิลป์) 
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง  
0.40 เมตร ยาว 153 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ฝา คสล.ติดตาย พร้อม
บ่อพักตะกอน ฝาตะแกรงเหล็ก และวางท่อลอดถนน ท่อ คสล.  0.40 เมตร  
2 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 

 

ต้ังไว้ 354,000 บาท 

5) โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายทางเข้าวัดธรรมรังษี ซุ้มประตูวัดธรรมรังษี ถึง หน้าวัดธรรมรังษี)  
บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ขนาดกว้าง 0.80-1.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่  
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 348 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ) 

ต้ังไว้ 230,000 บาท 

    
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่าย

เป็นค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่น ค่า
ปรับปรุงระบบ ระบายนํ้า ถนน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 

รวม 50,000 บาท 

/แผนงาน… 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน รวม 336,500 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 305,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

จํานวน 305,000 บาท 

1) โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลพบประชาชน  
เพ่ือรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่
ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ         

 

ต้ังไว้ 5,000 บาท 

2) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อน ในเขตพ้ืนที่ อปท. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าต้นกล้าหรือพันธ์ุไม้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 
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3) โครงการ big cleaning day 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่
ใช้ ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

4) โครงการท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วยมือเรา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาด ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

5) โครงการชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

6) โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ที่จําเป็นทีใ่ช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

/8) โครงการป้องกัน... 
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7) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตําบล  

หนองพลับ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 

9) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตําบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 40,000 บาท 



Folder:สํานกัปลดั/บนัทกึการประชมุสภาฯ 3/2560 

 
10) โครงการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 60,000 บาท 

    
งบเงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท 

เงินอุดหนนุ รวม 31,500 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 31,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองเพชรบุรี ของ ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี 
ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี ดังต่อไปนี้ 

ต้ังไว้ 31,500 บาท 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 29,000 บาท 

   

2) โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 
2561 จํานวน 2,500 บาท 

   

    
/แผนงานการศาสนา... 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 50,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

รวม 50,000 บาท 

1) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพ่ือเด็กและเยาวชน
ต้านยาเสพติดตําบลหนองพลับ        

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

2) โครงการเด็กและเยาวชนแข่งสะบ้าเพ่ืออนุรักษ์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 480,000 บาท 

งบดําเนนิการ รวม 480,000 บาท 
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

รวม 480,000 บาท 

1) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

2) โครงการสบืสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

3) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

4) โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

/5) โครงการส่งเสริม... 
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5) โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงดํา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 100,000 บาท 

6) โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

7) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการ  
จัดโครงการดังกล่าว 

ต้ังไว้ 80,000 บาท 

    
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 15,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน   รวม 15,000 บาท 
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เงินอุดหนนุ   รวม 15,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 15,000 บาท 
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเพชรบุรี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร  
ครั้งที่ 32 ประจําปี พ.ศ. 2561 อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ต้ังไว้ 15,000 บาท 

    
แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท 
งบดําเนนิการ รวม 70,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังน้ี     
รวม 70,000 บาท 

1) โครงการอบรมส่งเสริมการทําการเกษตรปลอดภัย    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 50,000 บาท 

2) โครงการปลูกผักริมรั ้วเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  
(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน คา่ต้นกล้า ค่าเมล็ดพันธ์ ค่าพันธ์ุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการดังกล่าว ฯลฯ 

ต้ังไว้ 20,000 บาท 

/แผนงานงบกลาง... 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 4,294,796 บาท 

งบกลาง รวม 4,294,796 บาท 
งบกลาง รวม 4,084,796 บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ

นายจ้างและผู้ประกันตน   

รวม 50,000 บาท 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
เพ่ือเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 5 คน คนละ 500 บาท 

จํานวน 12 เดือน และประมาณการจํานวนผู้ป่วยเอดส์ที่อาจจะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต 

รวม 30,000 บาท 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

ช่วงอายุระหว่าง 60 -69 ปี จํานวน 198 คน ๆ ละ 
600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,425,600 บาท 

ช่วงอายุระหว่าง 70 -79 ปี จํานวน 133 คน ๆ ละ 

รวม 3,190,800 
 

บาท 
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700 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,117,200 บาท 
ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จํานวน 55 คน ๆ ละ  

800 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 528,000 บาท 
ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป จํานวน 10 คน ๆ ละ 

1,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท 
เบ้ียยังชีพคนพิการ  
เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 73 คน คนละ 

800 บาท จํานวน 12 เดือน และประมาณการจํานวนผู้พิการที่อาจจะ
เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

รวม 700,800 บาท 

สํารองจ่าย 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย 

เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จําเป็นในกรณีที่มิได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอํานาจของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

รวม 132,476 บาท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ดังน้ี            

รวม 
 

55,000 บาท 

1) เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 

เพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ
ระดับตําบล (ตามรายหัวประชากร X 45) = 2,500 X 45 = 112,500 บาท 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนฯ) จํานวน 45,000 บาท 

2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองพลับ 
เพ่ือใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล

หนองพลับ จํานวน 10,000 บาท 

   

/บําเหน็จ/บํานาญ… 
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บําเหน็จ/บํานาญ รวม 135,720 บาท 

เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เ พ่ือเ ป็นเ งินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเ พ่ือ

ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณต้ังจ่ายในอัตราร้อย
ละ1 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2543 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน 

รวม 135,720 บาท 

 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายชริน สังข์เสน่ห ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
 
 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับได้ร่วมกันอภิปรายร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กระผม นายชริน สังข์เสน่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 ขอเสนอญัตติขอให้มีการลงมติ 
โดยมีผู้รับรอง ดังน้ี 1) นายสน  ตาลอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ หมู่ที่ 2 และ 2) นายฉลวย  อุ่นอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 

หนองพลับ หมู่ที่ 7 
 
ตามท่ี นายชริน สังข์เสน่ห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 6  
ขอเสนอญัตติขอให้มีการลงมติ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและ
ลงมติว่าจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 หรือไม่ 
ขอทราบมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อย่างเป็นเอกฉันท์ จํานวน  
12 เสียง เวลา 11.30 น. 
 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับแล้ว ต่อไปขอเชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

/ญัตติร่างข้อบัญญัติ...  
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นายพงศ์พันธ์ เทียน
แย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายชริน สังข์เสน่ห ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 
6 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียน
แย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ      ใน
การพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบน้ี 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว    ผู้

แปรญัตติ อาจเสนอคําแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลด

รายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ ญัตติคําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ 45 
วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหน่ึง 
 
ในวาระน้ีเป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และจะดําเนินการ
ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองพลับต้องแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3-7 คน โดยกําหนดรับคํา
แปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ดังน้ันขอให้สภาฯ ร่วมกันกําหนดระยะเวลารับคําแปร
ญัตติและกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติก่อนว่าจะมีจํานวนเท่าไร 

 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ กระผม นายชริน สังข์เสน่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 ขอเสนอให้มีการกําหนด
ระยะเวลารับคําแปรญัตติ มีกําหนด 3 วัน กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 
16.30 น. รวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 
3 คน โดยมีผู้รับรอง ดังน้ี นายฉลวย  อุ่นอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7 
และนายประธาน  เรืองทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6 
 
ตามท่ี นายชริน สังข์เสน่ห์ เสนอให้มีระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง โดย
เริ่มรับเสนอคําแปรญัตติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 10 
สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น .  รวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และเสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบตามท่ี นายชริน สังข์เสน่ห์ เสนอหรือไม่ 

/ที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางไพเราะ  ป่ินประยูร 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นางหวานใจ  เหล็กคม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้มีระยะเวลารับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
24 ช่ัวโมง โดยเร่ิมรับคําแปรญัตติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.  
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. รวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน จํานวน 12 เสียง 
 
ต่อไปขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เสนอช่ือบุคคลเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ท่าน โดยมีผู้รับรองท่านละ 2 คน 
 
ดิฉัน นางไพเราะ  ป่ินประยูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 6 
ขอเสนอ นายสน  ตาลอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 2 
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โดยมีผู้รับรอง ดังน้ี 1) นายธีรพงษ์  ทองใบ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 1 และ 2) นางถนอม  ตอนสุข สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 4 
 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่ 
 
- ไม่มผีู้เสนอ 
 
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุม 
 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสน  ตาลอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 จํานวน 12 เสียง 
 
ดิฉัน นางหวานใจ  เหล็กคม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 
ขอเสนอ นายธีรพงษ์  ทองใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โดยมีผู้รับรอง ดังน้ี 1) นายช้ืน ให้นุช 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 7 และ 2) นายสมพงษ์  เอ่ียมอาษา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 5 
 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่ 
 
- ไม่มผีู้เสนอ 

/นายพงศ์พันธ์...  
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นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายฉลวย  อุ่นอิน 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 

 ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุม 
 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายธีรพงษ์  ทองใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 จํานวน 12 เสียง 
 
ผม นายฉลวย  อุ่นอิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 7  
ขอเสนอ นายสมพงษ์  เอ่ียมอาสา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โดยมีผู้รับรอง ดังน้ี 1) นางเฉลา  ค้ําประเสริฐ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 3 และ 2) นางสาวประเนือง  ทองคํา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 5 
 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่ 
 
- ไม่มผีู้เสนอ 
 
ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมพงษ์  เอ่ียมอาสา สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตําบลหนองพลับ หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 จํานวน 12 เสียง 
 
ตามที่สภาฯแห่งน้ีได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ และได้มีการ
กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติ และได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
จํานวน 3 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะได้มอบให้คณะกรรมการแปรญัตติที่สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้ นําข้อบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาแปรญัตติ  
หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการขอแปรญัตติให้ขอรับเอกสารได้ที่เลขานุการสภาฯ 
และส่งคําขอแปรญัตติให้ประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมี
1) นายสน  ตาลอ่อน 2) นายธีรพงษ์  ทองใบ 3) และ นายสมพงษ์  เอ่ียมอาสา 
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. และกําหนดให้มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ต่อไป 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
/ระเบียบ... 
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ระเบยีบวาระที่ 5 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใด จะเสนอญัตติอ่ืนๆหรือไม่ 
ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี และขอปิดการ
ประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 
 
 
 (ลงช่ือ)        เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

 
 

 
(ลงช่ือ)          ฉลวย  อุ่นอิน    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
 (ลงช่ือ)        สน  ตาลอ่อน กรรมการฯ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
 (ลงช่ือ)      หวานใจ  เหล็กคม กรรมการฯ 
            (นางหวานใจ  เหลก็คม) 
          
 
 
 
 
                                                                                      ตรวจแลว้ถูกต้อง 
 

                        พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม 
                     (นายพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
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