
D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยท่ี ๑/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 

วันพุธที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอี่ยมอาษา  
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  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค้้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค้้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  
๙ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  

๑๐ นายชื้น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื้น  ให้นุช  
๑๑ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๒ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  
     
     
     
     
     
     
     
     

/เริ่มประชุม... 
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รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ที่ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ลา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้เสนอเรื่องเพ่ือขอให้สภาองค์การ  
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)   
พ.ศ. 25๕๒ การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ การพิจารณา
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548  และเรื่องอ่ืน ๆ  จึงขอเชิญประชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ในวันนี้ 
  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ สมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยที่ ๑ /๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 25๖๑ 
ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญ ประจ้าปี    
สมัยที่ ๑ /๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  25๖๑ นั้น คณะกรรมการ
ตรวจรายงาน  การประชุมที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
จ้านวน ๓ ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และนางหวานใจ  เหล็กคม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด            
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ ประจ้าปี สมัย ที่ ๑ /๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 25๖๑ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง  

/ระเบียบวาระท่ี ๓… 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 
 
 
 
 

นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 

 
 

 เรื่อง การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ  ได้แจ้งว่ามีความจ้าเป็นต้องขอให้
สภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือน้างบประมาณไปใช้ในการจัดท้าโครงการเกี่ยวกับโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
และอ่ืนๆ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็น
ที่ต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับทุกท่านทราบ 
 
ด้วยอ้าเภอเมืองเพชรบุรีแจ้งแนวทางการด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
ตามหนังสืออ้าเภอเมืองเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
โครงการที่เพ่ิมให้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง โดยกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือจัดท้าโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุขให้พิจารณาโอน
งบประมาณรายการที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้หรือโครงการไม่มีความจ้าเป็นต้อง
จ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗       

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี้พิจารณา
อนุมัตกิารโอนงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน้างบประมาณไป
ใช้ในการจัดท้าโครงการเกี่ยวกับโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข  และอ่ืนๆ  
โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพลับ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (โอนครั้งที่ 1) 
กองสวัสดิการสังคม 
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๗ ต าบลหนองพลับฯ   

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส)  และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี พิเศษ
ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนดฯลฯ  

/งบประมาณ.. 
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  งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๙๙,๒๕๐ บาท โอนลด 
๑๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๙,๒๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
เพ่ือด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ฯลฯ  งบประมาณอนุมัติ - บาท 
งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพ่ิม ๑๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๑๔๐,๐๐๐ บาท 

หมู่ 1 บ้านสมอดาน 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 2 บ้านหนองส าโหรง 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 3 บ้านดอนทราย 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 4 บ้านใหญ่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 5 บ้านเหนือ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 6 บ้านดอนยี่กรอก 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 
หมู่ 7 บ้านดอนขวาง 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 7,020 บาท 
2. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ 7,020 บาท 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 5,960 บาท 

/เหตุผล... 
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  เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่มเนื่องจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เพ่ือด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุขเดิม
ไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2 ๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท้าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

กองคลัง 
๒. จัดซื้อโต๊ะท างานฯ 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๑๒,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อโต๊ะท้างาน ขนาดกว้าง 80 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 
75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย  หรือ 
ไม่น้อยกว่า จ้านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณ
ก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

๓. จัดซื้อเก้าอ้ีฯ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๑๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๘,๕๐๐ บาท 

                             /โอนเพิ่ม...                                                                                     
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  โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 64 ซม. X ลึก 73 ซม. X สูง 120 ซม. 
หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว  ๆ ละ 3,500 บาท  งบประมาณอนุมัติ - บาท 
งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม ๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓,๕๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

๔. จัดซื้อเก้าอ้ีท างานฯ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐๘,๕๐๐ บาท โอนลด ๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๐๐,๕๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีท้างานเบาะบุฟองน้้าหุ้มหนังเทียม ขนาดกว้าง 53 ซม. X 
ลึก 50 ซม. X สูง 78 ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 4 ตัว  ๆ ละ 2,000 บาท
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม  ๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

 
กองช่าง 
๕. จัดซื้อโต๊ะท างานฯ 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร 

/ส่วนต้าบล... 
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  ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐๐,๕๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๕,๕๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อโต๊ะท้างาน ขนาดกว้าง 80 ซม. X
ยาว 150 ซม.Xสูง 75 ซม. มี 2 ลิ้นชักด้านขวา  และ 3 ลิ้นชักด้านซ้าย  หรือไม่
น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณ
ก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  

๖. จัดซื้อเก้าอ้ีท างานฯ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๙๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙๒,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน ขนาดกว้าง 64 ซม. X 
ลึก 73 ซม. X สูง 120 ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม  ๓,๕๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓,๕๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 

/๗. จัดซื้อถังน้้า... 
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  ๗. จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาสฯ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๙๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๙,๒๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๒,๘๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อถังน้้าแบบไฟเบอร์กลาส จ้านวน 1 ถัง 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท  โอนเพิ่ม ๙,๒๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๙,๒๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

๘. จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติฯ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ  งบประมาณ
อนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๘๒,๘๐๐ บาท โอนลด ๖,๗๕๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๖,๐๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร  จัดซื้อปั๊มน้้าอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์    
ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ้านวน 1 เครื่อง  ๆ
ละ ๖,๗๕๐ บาท งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท โอนเพิ่ม 
๖,๗๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖,๗๕๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

 /กองสวัสดิการ… 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๙ - 
 

  กองสวัสดิการสังคม 
๙. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ  

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ งบประมาณอนุมัต ิ
๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๗๖ ,๐๕๐ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐,๐๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
ส้านักงาน  

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ้านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 :1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ้านวน 1 หน่วย 
งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท  โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

/๑๐. จัดซื้อเครื่อง...  
 
 

 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๐ - 
 

  ๑๐. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าฯ  
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ งบประมาณอนุมัต ิ
๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๐,๐๕๐  บาท โอนลด ๒,๘๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๗,๒๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt) 
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท  โอนเพิ่ม ๒,๘๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๘๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๑. โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุฯ 

โอนลด 
แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด้าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ้าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้้าพระ   
รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  

/ค่าตอบแทน... 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๑ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 

 ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ้าเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว งบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน – บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสรงน้้าพระ  รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ  เดิมไม่ได้ตั้งไว้   
จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

 

ส านักงานปลัด 
๑๒. โครงการจัดซื้อถังขยะ 

โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ งบประมาณอนุมัต ิ
๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๗,๒๕๐  บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๑,๒๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  โครงการจัดซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะ
ขนาด ๒๔๐ ลิตร ฝา ๑ ช่องทิ้ง พร้อมล้อเข็น จ้านวน ๘ ใบ ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  
งบประมาณอนุมัติ  - บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม  เนื่องจากงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  
โครงการ จัดซื้อถังขยะ เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 2๗  

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด    
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับทุกท่านร่วมกันพิจารณา  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ
อภิปรายในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 

/มติที่ประชุม... 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๒ - 
 

มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๑ 
ตามรายการดังกล่าวได้ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง       
 
เรื่อง ขออนุมัติ โอนและ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖๑ ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
ชี้แจงรายละเอียดและความจ้าเป็นดังกล่าว 
 
ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลธงชัย  ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยด้าเนินการ 
โครงการบริหารอ้านวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอ้านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ้าเภอเมืองเพชรบุรี    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นสถานที่กลางในการประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานการช่วยเหลือ
ประชาชนและงานอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ้าเภอเมืองเพชรบุรี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอ้าเภอเมืองเพชรบุรี 
ชั้น 2 และได้จัดท้ารายละเอียดโครงการแจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ้าเภอ
เมืองเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย   
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การเฝ้าระวัง  และระงับโรคติดต่อ โรคระบาด 
รวมทั้งอ้านวยความสะดวกและรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนการให้  
บริการข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ในการด้าเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารศูนย์ฯ จ้านวน 16 แห่งๆ ละ 11,000 บาท 

จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  ข้อ ๒๗ และ ๒๙ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย   

/เพ่ือช่วยเหลือ...  
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม 
 

 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ข้อ 19  ดังนี้ 

ข้อความเดิม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย เพ่ือด าเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประจ าปี ๒๕๖๑    
ตั้งไว้ จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการบริหารอ้านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอ้านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ้าเภอเมืองเพชรบุรี 
- อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบโครงการบริหารอ้านวยการ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ้าเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ จ้านวน ๑๑,๐๐๐ บาท 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบเหตุผลความ
จ้าเป็น ที่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25 ๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ  เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๗ 
และ ๒๙ ผมขอให้สมาชิกท่านที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ
อภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่   
ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมตอินุมัติให้โอนและเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25 ๖๑ ตามรายการดังกล่าว ได้ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
จ้านวน ๑๑ เสียง       

/ระเบียบวาระท่ี ๕... 
 

 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๔ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับแจ้งว่า มีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาฯ 
แห่งนี้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการในการ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค และน้้าเพ่ือการเกษตร ขอให้เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่าน       
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548 

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท้าเพ่ือบ้าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด้าเนินการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น  

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/๑. คณะรัฐมนตรี... 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๕ - 
 
  ๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 

๑.๑ รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง มหาดไทย
ประสานงานกับกระทรวงการคลังกรณีขอยกเว้นการด้าเนินการด้านการพัสดุที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยควรก้าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายใน
ระยะเวลา 4 เดือน นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก้าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบวงเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้โดย    
ไม่รวมเงินส้ารองต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ความส้าคัญกับโครงการที่สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่และการด้าเนินนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น 

๑.๓ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน
กรรมการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปหารือร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส้านักงบประมาณ และหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค้านึงถึงสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) 
ตามมาตรการการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณส้าหรับการซ่อมบ้ารุงถนนในท้องถิ่นและส้าหรับการ
สร้างถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจ (เช่น ภาระค่าไฟฟ้า
ที่ติดตั้งบริเวณถนนที่รับโอนมาจากกรมทางหลวงชนบท) เป็นต้น 

๒. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากได้ส้ารองเป็นรายจ่าย 
ที่จ้าเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะน้าไปใช้จ่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนตามอ้านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐได้โดย
ไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัย
ทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม    
ในปัจจุบัน จึงเห็นควรด้าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ อาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

/พ.ศ. 2547... 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 
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  พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามอ้านาจหน้าที่ และสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

2.1.1 ในการใช้จ่ายเงินสะสม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนัก
อยู่เสมอว่าเจตนารมณ์ของการก้าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหา  
ที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน้าไปใช้เพื่อการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณา   ใช้
จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.2 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.1.2.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  
โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
หรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน า     
ไปใช้ได ้

2.1.2.2 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้าย   
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสม
ตามจ านวนในข้อ 2.1.2.1 ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสม ไว้
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจาก
ฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน 

(2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน 
เช่น เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ปุวยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่
เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 

(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณ
ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.12.1       
ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2) 

/2.1.3 ก าหนด... 
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  2.1.3 ก าหนดแนวทางด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 

2.1.3.1 โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุุมเฟือย
เกินความจ าเป็น 

2.1.3.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

2.1.3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่าย
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้
ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 

(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ก่อสร้างถนนก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 

(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค
น้ าเพื่อการเกษตรเช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝาย
น้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

(3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด  
ในท้องถิ่น 

(5) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการข้ันพื้นฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

(6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

(7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตาม
รอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน  

(8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

(9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานพักผ่อน
หย่อนใจ 

(10) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น 
ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา 

/อนึ่ง การใช้จ่าย... 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 

 อนึ่ง การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา 
หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส้าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้วย 

๒.๒ การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม 
เมื่อผู้มีอ้านาจอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมให้จังหวัดทราบและให้จังหวัดรายงานผลทางระบบ    
e-Plan 

2.3 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและมีความคล่องตัว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยขอให้โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในท้องถิ่น
และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท    
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นโครงการที่สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้      
โดยวิธีสอบราคา โดยก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน   
ภายใน 4 เดือน นับแต่ได้รับความเห็นชอบจากรกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ข้อ 32 โดยให้การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นโครงการ    
ที่สามารถด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาได้เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ (วันที่ 21 ธันวาคม 2560 – 
วันที่ 20 เมษายน 2561)  

ทั้งนี้ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับพึงตระหนักว่าเจตนารมณ์   
ของการก้าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงิน
การคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนใน
อนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง 
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

/นายพงศ์พันธ…์  

 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๙ - 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อไปขอให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการในการพัฒนาแหล่งน้้า
เพ่ืออุปโภค บริโภค และน้้าเพ่ือการเกษตร เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
พิจารณาต่อไป 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ผมนายนที  เพ็งพิณ
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ มีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาฯ แห่งนี้
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการในการพัฒนา
แหล่งน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และน้้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งขณะนี้กองคลัง ได้ท้าการ      
ปิดงบประมาณของปี 25๖๐ และได้น้าส่งเงินให้กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ข้อมูลเงินสะสม /ส้ารองรายจ่ายที่จ้าเป็น ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

(๑) เงินสะสมที่น้าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน                 ๒๕,๐๑๖,๓๑๘.๙๕  บาท 
(๒) ส้ารองงบบุคลากร (ประมาณ ๖ เดือน)                  ๓,๓๐๕,๒๘๐  บาท 
(๓) ส้ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน           ๑,๒๕๕,๕๐๐  บาท  
     เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก  
     (ประมาณ ๓ เดือน) และอ่ืน ๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ  
     คนพิการ (ประมาณ ๓ เดือน)  
(๔) เงินสะสมคงเหลือ                                    ๒๐,๔๕๕,๕๓๘.๙๕  บาท 
(๕) ส้ารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%                        ๒,๐๔๕,๕๕๓.๘๙  บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                  ๑๘,๔๐๙,๙๘๕.๐๖  บาท 
 
จึงขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัต ิ

สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)   
พ.ศ. 25๕๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ พิจารณา
อนุมัติโครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับการร้องขอจากราษฎร จ้านวน ๑ ๑ โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น ๕,๔๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

/๑. โครงการซ่อมสร้าง... 
 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดสมอดาน หมู่ที่ 1 
ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงท่ี 3 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร  ช่วงท่ี 4 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 326 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  รวม 1,382.50 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพ้ืนที ่ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหน้าวัดสมอดาน 
(บ้านชัชพร  นาดี ถึง เขตหมู่ที่ 4) บ้านสมอดาน หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๘๘๙,๐๐๐ บาท  

๒. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่งน้ าบ้านหนองส าโหรง 
หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ขนาดปากราง กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 
ยาว 83 เมตร ช่วงท่ี 2  ขนาดปากราง กว้าง 0.70 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ยาว 270 เมตร พร้อมวางท่อลอดถนน ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร 7 ท่อน และ    
วางท่อส่งน้้าเข้านา ท่อ คสล.  Ø 0.30 เมตร 13 ท่อน ,ท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร   
2 ท่อน สถานที่ก่อสร้าง คลองส่งน้้าบ้านหนองส้าโหรง (ทางเข้าบ้านนายนที เพ็งพิณ 
ถึงนานางแก้ว พูลสวัสดิ์) หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองพลับ  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
งบประมาณ ๕๘๔,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคลองนาดอน หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน ขนาด
ท่อลอดเหลี่ยม 0.50 X 0.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้้า 
กรอบสี่เหลี่ยมส้าหรับท่อ 0.50 เมตร ขนาดท่อลอดเหลี่ยม 0.80 X 0.80 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้้า กรอบสี่เหลี่ยมส้าหรับท่อ 0.80 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง  คลองนาดอน เชื่อมคลองชลประทาน (สะพานนาดอน) หมู่ที่ 2 
ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่งน้ าหลังวัดสมอดาน 
หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 1 เชื่อม หมู่ 4 ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 เสริมขอบราง คสล. ตามแนว
รางเดิม 2 ข้าง สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร ช่วงท่ี 2 ก่อสร้างราง คสล.
ขนาดปากราง กว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 630 เมตร  พร้อมวาง
ท่อลอดถนน ท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร 8 ท่อน และวางท่อส่งน้้าเข้านา ท่อ คสล.  Ø 
0.30 เมตร 19 ท่อน สถานที่ก่อสร้าง คลองส่งน้้าหลังวัดสมอดาน (ต่อจากรางเดิม 
ถึงนา นายสมชัย  แก้วสะอาด) หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
งบประมาณ 1,๑๘๖,000 บาท 

๕. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าหยัน หมู่ ๕ ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา 0.๑5 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพ้ืนที่  สถานที่ก่อสร้าง  ถนนซอยป้าหยัน 
(บ้านนายเป๋ ถึง บ้าน พ.ต.อ.อ้านาจ จันเจริญ) บ้านเหนือ หมู่ที่ 5 ต้าบลหนองพลับ 
อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 4๑๕,000 บาท 

/๖. โครงการ... 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๑ - 
 

  ๖. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร คลองส่งน้ าสะพานเจ๊ก
หนองไม้นาค หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 ราง คสล. ขนาดปากราง กว้าง 1.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 160 เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 0.50 x 0.50 เมตร 
3.00 เมตร ช่วงท่ี 2 ราง คสล. ขนาดปากราง กว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
ยาว 330 เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1.00 x 1.00 เมตร 9.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง  คลองส่งน้้าสะพานเจ๊กหนองไม้นาค (คลองจ๋าแย้ม ถึงนานายมี  
แก้วคัลณา) หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ  
1,221,000 บาท 

๗. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด     
(จุดนา นายทอง  บ่อหวาย) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน  ขนาดราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 43 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมติดตั้ง      
บานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้้า สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ดี 20 (นานายทอง บ่อหวาย) 
หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 200,000 บาท 

๘. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตรทดแทนของเดิมท่ีช ารุด      
(จุดนานายเรืองชัย  จันทร์จ่อย) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  ขนาดราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 43 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมติดตั้ง
บานประตูเหล็กเปิด-ปิดน้้า สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง ดี 20 (นานายเรืองชัย  จันทร์จ่อย) 
หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 200,000 บาท 

๙. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตรทดแทนของเดิมท่ีช ารุด      
(จุดนา นางทุม ค าตัน) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  ขนาดรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 47 เมตร ลึก 0.60 เมตร สถานที่ก่อสร้าง    
ข้ามคลอง ดี 20 (นานางทุม  ค้าตัน) หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณ 173,000 บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด    
(จุดนานางอินทร์  จีนธู) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  ขนาดรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 0.60 เมตร สถานที่ก่อสร้าง    
ข้ามคลอง ดี 20 (นานางอินทร์  จีนธู ) หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 149,000 บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าเพื่อการเกษตร ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด   
(จุดนา นายทับ ศรีโชค) บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน  ขนาดรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 0.60 เมตร  สถานที่ก่อสร้าง    
ข้ามคลอง ดี 20 (นานายทับ  ศรีโชค ) หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุร ีงบประมาณ 144,000 บาท   

จึงมีความจ้าเป็นต้องขอให้สภาแห่งนี้ พิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ไปใช้จ่ายตามอ้านาจหน้าที่เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการในการ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค และน้้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน ๑๑ โครงการ 
งบประมาณ ๕,๔๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น 

      /อ้านาจหน้าที่... 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

 อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลตาม พระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางน้้าและทางบก และ มาตรา 68 (๑) ให้มี
น้้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร  (๓) ให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน้้า  
และ (๗) บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก  ทางน้้า และทาง
ระบายน้้า และ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด
โครงการเร่งด่วนตามที่ได้รับการร้องขอจากราษฎร โดยขออนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จ้านวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ  
๕,๔๓๘,๐๐๐  บาท ( ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) จากท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบว่า
อ้านาจการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอ้านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548ข้อ 89  ผมขอให้สมาชิกท่านที่มีข้อสงสัย
ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้ มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี    
ขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  
จ้านวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ  ๕,๔๓๘,๐๐๐  บาท ( ห้าล้านสี่แสนสามหมื่น 
แปดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังกล่าวได้ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๑ เสียง 
 
เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 
 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใด มีเรื่องเสนอที่ประชุม  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

(ลงชื่อ)….……….เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์….……ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตา้บลหนองพลับ 
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- ๒๓ - 
 

 
 

(ลงชื่อ)………….ฉลวย  อุ่นอิน…………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)………….สน  ตาลอ่อน…………กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ……….หวานใจ  เหล็กคม……...กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

 พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอี่ยมอาษา  
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  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค้้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค้้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสุข  
๙ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  

๑๐ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  
๑๑ นายชื้น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื้น  ให้นุช  
๑๒ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๓ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  
     
     
     
     

/เริ่มประชุม... 
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- ๒ - 
 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ที่ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - -  
 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม แล้ว  นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม  ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้รายงานผลและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ และเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ 1/25 ๖๑ เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕ ๖๑ 
ได้ก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี พ.ศ. 25๖๑ สมัยที่  2 ไว้ระหว่างวันที่ 
1-15 เมษายน 25๖๑ จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
มาประชุมในวันนี้ 
  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ สมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยท่ี ๑/25๖๑ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี     
สมัยที่ ๑/25๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  จ้านวน    
๓ ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน , นายสน  ตาลอ่อน  และ นางหวานใจ  เหล็กคม      
ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมี    
ผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญประจ้าปี  สมัยที่ ๑/25๖๑   
(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๒ เสียง 
 

/ระเบียบวาระ… 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๓ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 

 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองพลับ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๙ (๓) 
ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล หนองพลับ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ตามค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
ที่ ๓๑ /255 ๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ลงวันที ่๑๕ มีนาคม 255๙ โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวก้าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ประจ้าปี พ.ศ. 25๖๑  
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทราบ โดยสรุป  ซึ่งรายละเอียดได้ส่งไปพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว   
 
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม         
นายนที  เพ็งพิณ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ต่อสภาท้องถิ่น จึงขอรายงาน
โดยสรุป  ดังนี้ 
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)  
๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการ    
ที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กัน และเมื่อน้าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล ( Monitoring 
and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต้าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืนๆ ถ้ามี) 
สามารถก้ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 

/โครงการ... 
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โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส้าคัญ ดังนี้ 

 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน /โครงการเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด้าเนินการหรือไม่ได้
ด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก้าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด้าเนินงาน 

 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 3) ผลการด้าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
การด้าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ    
ในการด้าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 4) ความส้าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส้าคัญในการ
ทดสอบผลการด้าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  ด้าเนินการ 
ได้ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้หรือไม่ ท้าให้ทราบและก้าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน  ที่จะท้าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล หัวหน้าส่วน 
ผู้อ้านวยการกอง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบล พนักงานจ้าง สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน /โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ      
ของประชาชนต้าบลหนองพลับ 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน /โครงการ    
ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด้าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ หรือศึกษาระหว่างด้าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามี
ปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด้าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา      
จากเรื่องใด จึงได้ก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด้าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา
จากเรื่องใด จึงได้ก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 

 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

/2) เพื่อให้ทราบ... 
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 2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ สภาพผลการด้าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามภารกิจที่ได้ก้าหนดไว้ 

 3) เพื่อเป็นข้อมูลส้าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด้าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ้าเป็นขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

 4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับ 

 5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
หัวหน้าส่วน ราชการ  ผู้อ้านวยการกองขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ       
ที่จะต้องผลักดันให้การด้าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต้าบลหนองพลับหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

 6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส้าเร็จ
ของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส้านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก้าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย    
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๔. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ให้ความส้าคัญต่อการด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ขั้นตอนการจัดท้าแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดท้าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ก้าหนดไว้ทุกขั้นตอน  

/ด้านการ… 
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ด้านการด าเนินงานจัดท าแผน การน าแผนไปปฏิบัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 มีโครงการทั้งสิ้น 185 โครงการ ใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 41 ,229,400  บาท ด้าเนินการจริงจ้านวน 24 โครงการ ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 2,901,151.36 บาท  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จ้านวนทั้งหมด 73 โครงการ ด้าเนินการไป
จ้านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.46 ใช้งบประมาณ 309,358 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 10.66 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น บรรจุโครงการ
ไว้ในแผนพัฒนาฯ จ้านวนทั้งหมด 53 โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน  12 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 28.65 ใช้งบประมาณ  2,377,027.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จ้านวนทั้งหมด - โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน - โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ - ใช้งบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ  - 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี  
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จ้านวนทั้งหมด  14  โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน  
7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.57 ใช้งบประมาณ 100,562.00 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 3.47 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี จ้านวนทั้งหมด 41 โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน 3 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 22.16 ใช้งบประมาณ 114,204.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94  

 
๕. รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,901,151.36 บาท แยกเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 

(รวม 2 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 309,358 บาท) 
๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านครู
บุญมี – บ้านนายสงัด หมู่ที่ 3 จ้านวนเงิน 307,000 บาท 

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ) 

1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1) โครงการ Big Cleaning Day จ้านวนเงิน  2,358 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(รวม 12 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 2,377,027.36 บาท) 

/2.1 แผนงาน... 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๗ - 
 

2.1 แผนงานงบกลาง 
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ้านวนเงิน   1,616,600  บาท  
2) เบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ้านวนเงิน      286,400  บาท  
3) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ้านวนเงิน          8,000  บาท  

 2.2 แผนงานการศึกษา 
1) โครงการสนับสนุนฯ การบริหารสถานศึกษา จ้านวนเงิน 79,040 บาท 
2) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต จ้านวนเงิน 

24,428 บาท 
3) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนบ้านดอน

ยี่กรอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ้านวนเงิน 72,174.76 บาท 
4) สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองพลับ และโรงเรียนบ้าน

ดอนยี่กรอก จ้านวนเงิน 205,000 บาท 
5) อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ  จ้านวนเงิน 

50,040 บาท 
 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคล   
ในครอบครัว จ้านวนเงิน 2,828 บาท 

2) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนต้าบลหนองพลับ จ้านวน 
30,274 บาท 
 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1) โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “กิจกรรมโตไปไม่โกง” จ้านวนเงิน 428 บาท 
 2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1) โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต์และเทศกาลต่าง ๆ จ้านวนเงิน 1,814.60 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(รวม  -  โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน  -  บาท) 

3.1  แผนงานการเกษตร 
       (ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการรักษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
(รวม 7 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงิน 100,562 บาท)  

4.1  แผนงาน การบริหารงานทั่วไป 
1) โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ้านวนเงิน 18,000 บาท 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
/4.3 แผนงาน... 
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4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ จ้านวนเงิน 428 บาท 
2) โครงการส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยวไทยทรงด้า จ้านวนเงิน 16,500 บาท 
3) โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จ้านวนเงิน 19,928 บาท 
4) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมถวายเพ่ือเป็นพระราชกุศล จ้านวนเงิน 

13,328 บาท 
5) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ้านวนเงิน  

19,378 บาท 
6) เงินอุดหนุนให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเมืองเพชรบุรี โครงการจัดงาน

พระนครคีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 32 จ้านวนเงิน 13,000 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (รวม 3 โครงการ/
กิจกรรม รวมเป็นเงิน 114,204 บาท) 

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ให้แก่บุคลากร อบต.หนองพลับ

และผู้น้าท้องถิ่น จ้านวนเงิน 113,348 บาท 
๒) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองพลับ

และผู้น้าท้องถิ่น จ้านวนเงิน 428 บาท 
๓) โครงการให้ค้าปรึกษาแนะน้าและออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ้านวนเงิน 

428 บาท 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
5.3 แผนงานงบกลาง 

(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
5.4 แผนงานการศึกษา 

(ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ)   
 

๖. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
๖.๑ สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   

๑) การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณส่วนใหญ่          
ในแผนพัฒนาต้าบลในปีที่ผ่านมาได้จัดท้าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ้านวน
มากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดล้าดับความส้าคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้ค้านึงถึง
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับ ท้าให้ในเชิงปริมาณการน้าแผนพัฒนา      
ไปปฏิบัติจึงสามารถด้าเนินการได้น้อยมาก 

๒) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหาร  
ส่วนต้าบลได้ด้าเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

/๖.๒ ปัญหา... 
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๖.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑) งบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และ

ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด้าเนินการ
พัฒนาอีกมาก 

๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความส้าคัญกับการท้า
แผนพัฒนาต้าบล  ท้าให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 

๓) การน้าแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผน จ้านวนโครงการ
ที่น้าไปใช้ยังมีเปอร์เซ็น ต์ที่ต่้า คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร       
ส่วนต้าบล ต้องให้ความส้าคัญของแผนพัฒนามากขึ้น 

๖.๓ สรุปผลการด าเนินงานจัดท าแผนและการน าแผนไปปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ให้ความส้าคัญต่อการด้าเนินงาน  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาครบทั้ง     
7 หมู่บ้าน ขั้นตอนการจัดท้าแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
จัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ. 2559 ก้าหนดไว้ทุกข้ันตอน  

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ พ.ศ.2561-2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
สรุปได้ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 มีโครงการทั้งส้ิน 185 โครงการ    
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41,229,400 บาท ด าเนินการจริงจ านวน 24 โครงการ   
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,901,151.36 บาท  

๖.๔ ผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อม

น่าอยู่ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จ้านวนทั้งหมด 73 โครงการ ด้าเนินการ  
ไปจ้านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.46 ใช้งบประมาณ 309,358 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 10.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จ้านวนทั้งหมด  53 โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน  
12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.65 ใช้งบประมาณ 2 ,377,027.36 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 81.93  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จ้านวนทั้งหมด - โครงการ ด้าเนินการไป
จ้านวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ใช้งบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ – 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จ้านวนทั้งหมด 14 โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน  7 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.57 ใช้งบประมาณ 100,562.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.47 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บรรจุไว้ในแผน  

พัฒนาสามปี จ้านวนทั้งหมด 41 โครงการ ด้าเนินการไปจ้านวน 3 โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 22.16 ใช้งบประมาณ 114,204.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94  

๖.๕ สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพ 

แวดล้อมน่าอยู่  
1) การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน รางระบายน้้าท้าให้เกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ผ่านสัญจรบริเวณดังกล่าวประชาชนมีความ   
พึงพอใจ 

2) การก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองพลับ เป็นการปรับปรุง
ส้านักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
1) สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการ

ด้ารงชีวิต พร้อมทั้งได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพที่หน่วยงาน
จัดขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก 

2) เด็กเยาวชนในต้าบลได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) มีเครื่องมือเครื่องใช้และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอันเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิทางการศึกษามากข้ึน 

4) มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
เด็กและเยาวชนมากขึ้น 

5) การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นการลดช่องว่างและปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 

6) ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
7) การจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ศพด. และ สพฐ.ในเขตต้าบล เป็น

การพัฒนาคุณภาพร่างกายและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน
เป็นอย่างด ี

8) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นการช่วยลดปัญหา
ภาระทางสังคมของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้พอช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดการพึ่งพาตนเองและรู้จักการประหยัดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นอย่างดี 

2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ภายในต้าบลเกิดการ
กระจายรายได้อีกทางหนึ่ง 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรมศาสนา 

จารีต ประเพณี 
1) เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็น

ความส้าคัญของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ร่างกายและจิตใจของเด็ก เยาวชนให้มี

ประสิทธิภาพดีขึ้น 
3) เป็นการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระดับการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่และท่ีได้รับมอบหมายและอ่ืนๆได้ดียิ่งข้ึน 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย 

สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน 
3) สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการ

ประชาชน 
4) ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 
๗. ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อสังเกตโดยรวมจากการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี ดังนี้ 

1) การจัดท้างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับจะค้านึงถึง
รายจ่ายประจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
ส้านักงานและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงานส่วนต้าบลเป็นล้าดับแรก ท้าให้มี
งบประมาณเหลือจ้านวนน้อยที่จะน้าไปใช้ในการจัดท้าโครงการตามแผนพัฒนา สี่ปี
เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนต้าบลหนองพลับ 

2) องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ มีปัญหาความพร้อมของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยในการด้าเนินการโครงการ
ตามแผนพัฒนา สี่ปีที่ได้ก้าหนดไว้ มีขั้นตอนการด้าเนินงานหลายขั้นตอนและ      
การด้าเนินบางขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความช้านาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การ
ส้ารวจออกแบบก่อสร้าง การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง เป็นต้น 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญ     
ในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การด้าเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า 

3) การน้าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสู่การจัดท้าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ สังเกตได้จากผล    
การด้าเนินงาน 

4) การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะด้าเนินการช่วงไตรมาส
สุดท้าย ท้าให้อัตราส่วนในการด้าเนินผลงานมีค่าน้อยมาก 

/ข้อเสนอแนะ… 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้

เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการส้ารวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ พบว่า เกิดจากการขาดแคลน
บุคลากร และบุคลากรยังขาดความรู้ ความช้านาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ควรน้าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก้าหนดเป็นการพัฒนาบุคลากร
เป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 

2) ควรให้ความส้าคัญกับการด้าเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวมในท้องถิ่นเป็นล้าดับแรก และควรมีการก้าหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่าย
ประจ้าให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยน้าข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และ
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านอื่น เช่น บริการด้านสาธารณสุข ห้องสมุดเคลื่อนท่ี การให้ความรู้ด้าน
การเกษตร 

4) ควรปรับช่วงเวลาในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกับเวลาของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

 
๘. ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอย่างจ้ากัด 
2) การให้ข้อมูลแบบส้ารวจที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การประมวลผลมีความ

คลาดเคลื่อนไป 
3) ผู้กรอกแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม  
4) โครงการ/กิจกรรมที่ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ้านวนมาก  

โดยไม่ค้านึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่น เงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการพัฒนา
และปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

5) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีที่วางไว้
และด้วยข้อจ้ากัดของงบประมาณ  ท้าให้ไม่สามารถน้าโครงการ /กิจกรรมจากแผน  
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที ่ความส้าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 

6) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ้านวนจ้ากัดและล่าช้าท้าให้เป็น
ข้อจ้ากัดในการด้าเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

7) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน เช่น การถ่ายโอน
ภารกิจต่างๆบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

/๙. ปัญหาและ… 
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๙. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปัญหา 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลา   

ที่ก้าหนดไว้ตามแผนด้าเนินงาน 
2) จ้านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา สี่ปีมีมากกว่างบประมาณ    

ที่ได้รับ ท้าให้การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ท้าได้น้อยมากเม่ือเทียบกับ           
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาสี่ปี 

3) การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน 
ข้อเสนอแนะ 
1) ควรด้าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด เพ่ือไม่ให้เกิด

ความล่าช้า 
2) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนา สี่ปีควรมีความสัมพันธ์กันกับ

งบประมาณ 
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่โครงการ/กิจกรรมควรมีความละเอียดรอบคอบ

ในการค้านวณงบประมาณในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน
ส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ 

4) ส้านัก/กองต่างๆ ต้องเร่งด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่
วางไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการ
เร่งด้าเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  
พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ค่อยทั่วถึง ควรพัฒนา

หอกระจายข่าวของชุมชนและติดตั้งหอกระจายข่าวในหมู่บ้านที่ยังไม่มี และ
เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานและข่าวสารกิจกรรมที่ได้ด้าเนินการในปีที่
ผ่านมาในรูปแบบของสารสาร 

2) ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆขอให้ค้านึงถึงความคุ้มค่าของ
งบประมาณและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

3) ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆให้ครบทุกชุมชน 
4) ควรพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การลักขโมยและ

แหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติดในชุมชน 
5) ควรกระจายความเจริญไปสู่พื้นท่ีที่อยู่ห่างไกลด้วย 
6) ควรจัดให้มีพ้ืนที่ส้าหรับการออกก้าลังกายมากขึ้น  
 

๑๐. ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยากให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
การด้าเนินการโครงการ ตลอดจนการใช้งบประมาณและท่ีส้าคัญโครงการต่างๆ 

/สามารถ... 
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สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีหรือไม่ เพราะแต่ละโครงการ
ใช้งบประมาณในการด้าเนินการค่อนข้างสูง และเมื่อเทียบจากแผนพัฒนาฯ  แล้ว    
ยังเห็นได้ว่าโครงการตามแผนพัฒนาฯ  นั้นยังมีอยู่อีกค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับ
โครงการที่น้ามาด้าเนินการ อยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง จัดหา
งบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ อบจ. เทศบาล หรือส่วนราชการอ่ืน  ๆ เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจะได้สามารถด้าเนินโครงการได้มากข้ึน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ที่ประชุม 
เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะ
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม 
อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผ่านการอบรมให้
ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณแต่เนื่องจากข้อจ้ากัดทางด้านงบประมาณจึงให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง การให้ความรู้เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน อันน้าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี        
ซึ่งอยากเสนอผู้บริหารให้เน้นการพัฒนา การให้ความรู้ ฝึกอบรม อาชีพเสริม  
พร้อมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต 
ประเพณี ที่ประชุมเห็นว่าควรดึงศักยภาพความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภายในต้าบล
ซ่ึงต้าบลหนองพลับมีปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีความรูค้วามสามารถเป็นจา้นวนมาก 
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งวัด โรงเรียน ควรสร้างจุดเด่นภายในต้าบล และ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้สูญ
หายไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ถือเป็นอีก
ยุทธศาสตร์ที่จะน้าความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน
ต้าบล ย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ชุมชน
หรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 จากผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่า ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา ประจ้าปี พ.ศ. 25๖๑ แม้จะมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ 
และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นไป
โดยรอบคอบ ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 

 
 
 

นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 

 

 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖๑ ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
ชี้แจงรายละเอียดและความจ้าเป็นดังกล่าว 
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เพ่ือให้
การบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ 

กองคลัง 
รายการที่ ๑ 
ข้อความเดิม  
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี - จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 64 ซม. X ลึก 73 ซม. X 
สูง 120  ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว  ๆ ละ 3,500 บาท  งบประมาณ
อนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี - จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 64 ซม. X ลึก ๖๐ ซม. X 
สูง 120  ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว  ๆ ละ 3,500 บาท  งบประมาณ
อนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท 

 
รายการที่ ๒ 
ข้อความเดิม  
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อโต๊ะท้างาน - จัดซื้อโต๊ะท้างาน ขนาดกว้าง  80 ซม.Xยาว 
150 ซม.Xสูง 75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสาร
ด้านซ้าย หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 2 ตัว  ๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณอนุมัติ 
๘,๐๐๐ บาท 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส้านักงาน จัดซื้อโต๊ะท้างาน - จัดซื้อโต๊ะท้างาน ขนาดกว้าง  ๗๕ ซม.Xยาว 
150 ซม.Xสูง 75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสาร
ด้านซ้าย หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 2 ตัว  ๆ ละ 4,000 บาท งบประมาณอนุมัติ 
๘,๐๐๐ บาท 

/กองช่าง... 
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 กองช่าง 
รายการที่ ๓ 
ข้อความเดิม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน - จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน 
ขนาดกว้าง 64 ซม. X ลึก 73 ซม. X สูง 120 ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว  ๆ
ละ 3,500 บาท งบประมาณอนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท 

ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน  - จัดซื้อเก้าอ้ีท้างาน 
ขนาดกว้าง 64 ซม. X ลึก ๖๐ ซม. X สูง 120 ซม. หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว  ๆ
ละ 3,500 บาท งบประมาณอนุมัติ ๓,๕๐๐ บาท 

 
รายการที่ ๔ 
ข้อความเดิม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท้างาน  - จัดซื้อโต๊ะท้างาน
ขนาดกว้าง 80 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 75 ซม. มี 2 ลิ้นชักด้านขวา และ      
3 ลิ้นชักด้านซ้าย  หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  งบประมาณ
อนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท 

ข้อความใหม่  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท้างาน  - จัดซื้อโต๊ะท้างาน
ขนาดกว้าง ๗๕ ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 75 ซม. มี 2 ลิ้นชักด้านขวา และ     
3 ลิ้นชักด้านซ้าย  หรือไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  งบประมาณ
อนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือให้การบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท้าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/นายพงศ์พันธ์... 
 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๗ – 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบเหตุผลความ
จ้าเป็น ที่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล หนองพลับ มีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออภิปรายในประเด็นดังกล่าวได้ 
มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 25 ๖๑ ตามรายการดังกล่าว ได้ อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน     
๑๒ เสียง      
 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ไดข้ออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี้แจงรายละเอียดและความจ้าเป็น
ดังกล่าว 
  
ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอ อนุมัติ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองพลับ  เพ่ือให้การบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ 

กองสวัสดิการสังคม 
รายการที่ ๑ 
โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ      

ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ้านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
/- มีแป้นพิมพ์… 

 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๘ - 
 

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 :1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ้านวน 1 หน่วย งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๖,๐๐๐ บาท โอนลด 

๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท 
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ้าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ      

ไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ้านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ้านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 :1   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ้านวน 1 หน่วย งบประมาณ 
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๖,๐๐๐ บาท 
เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณหมวดรายจ่ายเดิมตั้งไว้

คลาดเคลื่อนจึงจ้าเป็นต้องโอนเพ่ิม  
รายการที่ ๒ 
โอนลด 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt) 
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
งบประมาณอนุมัติ ๒,๘๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒,๘๐๐ บาท โอนลด 

๒,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท 
/โอนเพิ่ม… 

 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๑๙ – 
 

  โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
- จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watt) 
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๘๐๐ บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๘๐๐ บาท 
เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณหมวดรายจ่ายเดิมตั้งไว้

คลาดเคลื่อนจึงจ้าเป็นต้องโอนเพ่ิม 
รายการที่ ๓ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ้าปีแก่พนักงาน
ส่วนต้าบลพนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบลพนักงานจ้างตามสิทธิที่กฎหมายก้าหนด ฯลฯ งบประมาณอนุมัต ิ
๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๕๗,๒๕๐ บาท  โอนลด ๒,๕๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๔,๗๕๐ บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน  
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 70 ซม.       

มีแผ่นวางคีย์บอร์ด ที่วาง cpu และมี 2 ลิ้นชัก หรือไม่น้อยกว่า งบประมาณอนุมัติ 
- บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๒,๕๐๐ บาท 

เหตุผลความจ้าเป็นที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส้านักงาน  จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  เดิมไม่ได้ตั้งไว้จึงจ้าเป็นต้องโอน  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  

เพ่ือให้การบริการประชาชนและการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น 

 /เพ่ือให้เป็นไปตาม… 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๐ – 
 

 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ 2๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกท่านได้รับทราบรายละเอียด   
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกัน
พิจารณา  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออภิปรายในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบ       
มติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๒ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายการดังกล่าวได้       
 
เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการได้รับความเดือดร้อนกรณีปิดกั้น
ทางเดินน้ า 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้เสนอเรื่องหารือให้สภาฯ แห่งนี้ 
ได้รับทราบการแก้ไขปัญหาการได้รับความเดือดร้อนกรณีปิดกั้นทางเดินน้้า  ขอให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับทุกคนได้รับทราบ 
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้รับแจ้งจาก ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
เพชรบุรีว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นางประทุม  ค้าตัน อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕ หมู่ ๗ 
ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนว่า ที่นาของผู้ร้อง
อยู่ท้ายหมู่บ้าน การใช้น้้าท้านาต้องใช้น้้าในคันดินส่งน้้าที่ผ่านที่นาของ นายฉลวย อุ่นอิน 
ซึ่งได้ท้าการขุดท่อน้้าขึ้นมาและน้าเศษขยะมาถมทางเดินน้้าซึ่งน้้าไม่สามารถไหลไป
ยังที่นาของผู้ร้องได้ ท้าให้ผู้ร้องไม่สามารถท้านาได้ โดยจากการตรวจสอบการแก้ไข
ปัญหาร้องเรียนกรณีเดือดร้อนกรณีปิดกั้นทางเดินน้้า นางประทุม  ค้าตัน  ได้เสนอ
ขอให้องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับพิจารณาด้าเนินการวางท่อส่งน้้าไว้   
กลางถนนโดยการผ่าถนนแล้ววางท่อส่งน้้าเพื่อน้าน้้าเข้านาส้าหรับท้าการเกษตร  
โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ชี้แจงผลการตรวจสอบ  
การแก้ไขปัญหาร้องเรียนกรณี เดือดร้อนกรณีปิดกั้นทางเดินน้้า  ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่านได้รับทราบ 

/นางเฉลิมขวัญ... 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๑ - 
 

นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
นายธีรพงศ์  ทองใบ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
นายนที  เพ็งพิณ 
นายก อบต.หนองพลับ 
 
 

 จากการแก้ไขปัญหาร้องเรียนกรณีเดือดร้อนกรณีปิดกั้นทางเดินน้้า องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับได้ด้าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีข้อพิพาทกรณีถูกปิดก้ันทางเดินน้้า
ดังกล่าว แล้ว เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า  พ้ืนที่ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ใน
กรรมสิทธิ์ที่ดินของ นายฉลวย  อุ่นอิน และโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่มีการจดทะเบียน
แบ่งแยกเป็นทางหรือที่สาธารณะประโยชน์หรือล้ารางแต่อย่างใด  ประกอบกับพ้ืนที่
ข้อพิพาทดังกล่าวเป็น พ้ืนที่ข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชน องค์การบริหารส่วน
ต้าบลไม่มีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับจึงได้ด้าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับคู่กรณีแต่คู่กรณีไม่สามารถตกลง
กันได้ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์การครอ บครองที่ดิน พ้ืนที่เกิดข้อพิพาท     
ได้จากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และสามารถด้าเนินการฟ้องร้อง    
ผู้ปิดกั้นทางเดินน้้าได้ตามกระบวนการยุติธรรม 
 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท่านใดจะอภิปราย ปัญหาร้องเรียนกรณี
เดือดร้อนกรณีปิดกั้นทางเดินน้้าหรือไม ่เชิญอภิปรายได้ 
 
ด้าเนินการวางท่อส่งน้้าไว้กลางถนนโดยการผ่าถนนแล้ววางท่อส่งน้้าเพื่อน้าน้้าเข้านา
ส้าหรับท้าการเกษตรดังกล่าวนั้น เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลเพียงบุคคลเดียว 
มิใช่เป็นการด้าเนินโครงการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ ประชาชนส่วน ใหญ่ไม่เห็น
ด้วยกับการผ่าถนนแล้ววางท่อส่งน้้าไว้กลางถนน  ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องค้านึงถึงการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
โดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ  
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖.๒ เรื่อง การ พิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้เสนอเรื่องให้สภาฯ แห่งนี้ พิจารณา
อนุมัติงบประมาณส้าหรับด้าเนินการ จัดท้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลน
แหล่งน้้า เพ่ือ การเกษตรของเกษตรกร  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล           
หนองพลับชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับไดจ้ัดท้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้้า เพ่ือการเกษตรของเกษตรกร  โดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล 
ซึ่งบรรจุโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้าทางการเกษตร ไว้ในแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เพ่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับจะได้จัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับด้าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้าทางการเกษตรต่อไป 

/องค์การ...  



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๒ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ด้าเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล 
โดยบรรจุโครงการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้า เพ่ือการเกษตรของเกษตรกร  
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมสมัยสามัญ
ประจ้าปี สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และองค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลหนองพลับ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  โดยบรรจุ
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้าทางการเกษตรไว้  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า      
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ ๒๔  
โครงการ โครงการวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไม้นาก 

(บ้านนายปอด หวังเตือน – บ้านนางบุญยืน  จีนธู) หมู่ที่ ๗ ต้าบลหนองพลับ 
อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค์  เพื่อวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กให้พร้อมในการระบายน้้า 
เพ่ือการเกษตร 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขนาดท่อ คสล. ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ๐.๘๐X๐.๘๐ เมตร จ้านวน ๒๘ จุด 

งบประมาณและท่ีมา  
ปี ๒๕๖๑ จ้านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๒ จ้านวน              - บาท    
ปี ๒๕๖๓ จ้านวน              - บาท    
ปี ๒๕๖๔ จ้านวน              - บาท 
ตัวช้ีวัด (KPI) ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีท่อระบายน้้าที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถระบายน้้าที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและ

สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับจึงขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ จ่ายขาดเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ส้าหรับด้าเนินการจัดท้าโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

 ๑. โครงการวางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไม้นาก (บ้าน
นายปอด หวังเตือน – บ้านนางบุญยืน  จีนธู) หมู่ที่ ๗ ต้าบลหนองพลับ อ้าเภอ  
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ แจ้งหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุกท่านได้รับทราบ 

/นางเฉลิมขวัญ … 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๓ - 
 

นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ 
เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายชริน  สังข์เสน่ห์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 
 
 
 
 
 
นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548 

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงตระหนักอยู่เสมอ
ว่าเจตนารมณ์ของการ ก้าหนดให้มีเงินสะสมนั้น ก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภาระในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน    
กับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้หรือน้าไปใช้เพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงิน
สะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลได้รับทราบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายประเด็นอ่ืน
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ขอเชิญอภิปราย 
 
การด้าเนินการตามโครงการดังกล่าวนั้นจากการประชุมประชาคมนั้นมีประชาชน
บางส่วนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจะต้องค้านึงถึงการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและ         
มีคุณภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตรของ
เกษตรกรโดยส่วนรวม  ขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังเพ่ือป้องกันการร้องเรียนในอนาคต 
 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ถ้าไม่มีขอทราบ
มติที่ประชุมว่าอนุมัติงบประมาณตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
เสนอเพ่ือด้าเนินการโครงการ วางท่อส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน    
หนองไม้นาก (บ้านนายปอด หวังเตือน – บ้านนางบุญยืน  จีนธู) หมู่ที่ ๗ ต้าบล
หนองพลับ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ 
 
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับมีมติไม่อนุมัติ อย่างเป็นเอกฉันท์  
จ้านวน ๑๒ เสียง  

/นายพงศ์พันธ…์ 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๑ 

- ๒๔ - 
 

นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธานสภาฯ 
 

 มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ท่านใด  มีเรื่องเสนอท่ีประชุม  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เสนอท่ีประชุมอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 

(ลงชื่อ)….……….เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์….……ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตา้บลหนองพลับ 

 
 
 

(ลงชื่อ)………….ฉลวย  อุ่นอิน…………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)………….สน  ตาลอ่อน…………กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ……….หวานใจ  เหล็กคม……...กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

 พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 


