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 (ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 

วันที่  ๒๗  เดือนสิงหำคม พ.ศ. 256๒ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชือ่ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธำนสภำ อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  

2 นำยสมพงษ์     เอ่ียมอำษำ รองประธำนสภำ อบต.หนองพลบั สมพงษ์  เอ่ียมอำษำ  

3 นำยธีรพงศ์     ทองใบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 ธีรพงศ์  ทองใบ  

4 นำยสน          ตำลอ่อน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 สน  ตำลอ่อน  

5 นำงหวำนใจ    เหล็กคม สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 หวำนใจ  เหล็กคม  

6 นำงเฉลำ        ค  ำประเสริฐ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3 เฉลำ  ค  ำประเสริฐ  

7 นำงไพเรำะ     ปิ่นประยูร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4 ไพเรำะ  ปิ่นประยูร  

8 นำงถนอม      ตอนสุข สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4 ไพเรำะ  ปิ่นประยูร  

9 นำยชริน        สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6 ชริน  สังข์เสน่ห ์  

10 นำยประธำน   เรืองทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6 ประธำน  เรืองทอง  

11 นำยชื น          ให้นุช สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7 ชื น  ให้นุช  

1๒ นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  
 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยนที          เพ็งพิณ นำยก อบต.หนองพลับ    

2 นำยนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนำยก อบต.หนองพลับ   
/รำยชื่อ... 
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รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีขำดกำรประชุม   
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยฉลวย       อุ่นอิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗ ลำ 
 

เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น. 
ระเบียบวำระท่ี 1 
นำยพงศ์พันธ ์เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ตำมที่มีกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั งที่ ๑) ในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 256๓ ในวำระที่ 1 รับหลักกำร และ
สภำแห่งนี ได้มีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
256๓ จึงได้นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เพ่ือพิจำรณำ   
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 256๓ วำระที่ 2 ขั นแปรญัตติ 
และวำระที่ ๓ กำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ จึงต้องเชิญสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนมำประชุมในวันนี   
 
ทีป่ระชุมรับทรำบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชมุสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ 
สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที ่1๕ สิงหำคม 256๒ 
ตำมที่ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั งที่ ๑) เมื่อวันที่ 1๕ สิงหำคม 256๒ นั น คณะกรรมกำร  
ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่ได้รับแต่งตั งจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
จ ำนวน 3 ท่ำน คือ นำยฉลวย  อุ่นอิน, นำยสน  ตำลอ่อน และ นำงหวำนใจ เหล็กคม 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวแล้ว จึงขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ร่วมกัน
ตรวจรำยงำนกำรประชุมตำมท่ีได้มอบให้ทุกท่ำนแล้วว่ำถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด    
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 
นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั งที่ ๑) 
เมื่อวันที่ 1๕ สิงหำคม 256๒ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 11 เสียง 
 

/ระเบียบวำระท่ี 3... 
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ระเบียบวำระท่ี 3 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยสน  ตำลอ่อน 
กรรมกำรแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 

 เรื่อง พิจำรณำร่ำงข้อข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2562  
ระเบียบวำระที่ ๓.๑ แปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
ในวำระท่ี 1 รับหลักกำร สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีมติรับหลักกำร  
ร่ำงข้อข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ 
1๕ สิงหำคม 256๒ และได้แต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย 
1) นำยสน  ตำลอ่อน ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ 2) นำยสมพงษ์  เอ่ียมอำสำ 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ และ 3) นำยธีรพงศ์  ทองใบ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
และได้เปิดรับค ำแปรญัตติ จ ำนวน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ตั งแต่วันที่ 1๗ สิงหำคม 256๒ 
ถึงวันที่ 1๙ สิงหำคม 256๒ เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. รวมระยะเวลำ     
24 ชั่วโมง  โดยได้ส่งรำยงำนผลกำรแปรญัตติซึ่งได้แจกให้ทุกท่ำนแล้ว กำรประชุม
ครั งนี เป็นกำรพิจำรณำผลกำรแปรญัตติ ว่ำที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับเห็นด้วยกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติหรือไม่ ล ำดับต่อไป  
ขอเชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติรำยงำนผลกำรพิจำรณำค ำแปรญัตติ       
ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับร่วมกันพิจำรณำ 
 
ตำมที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ 1๕ สิงหำคม 256๒ 
และได้แต่งตั งคณะกรรมกำรแปรญัตติ โดยได้เปิดรับค ำแปรญัตติ จ ำนวน  3 วัน ๆ ละ 
8 ชั่วโมง ตั งแต่วันที่ 1๗ สิงหำคม 256๒ ถึงวันที่ 1๙ สิงหำคม 256๒ เวลำ 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. รวมระยะเวลำ 24 ชั่วโมง ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ใดมำยื่นค ำแปรญัตติ  
และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ประชุมแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๖๒ และที่ประชุม 
มีมติให้คงร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
ไว้ตำมร่ำงเดิม โดยมีรำยงำนผลกำรแปรญัตติ ดังนี  

๑) ร่ำงข้อบัญญัติเดิม  
๒) ไม่มีร่ำงหลังจำกกำรแปรญัตติ (แก้ไข)  
๓) ไม่มีกำรสงวนค ำขอแปรญัตติ  
๔) ไม่มีกำรสงวนควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติเสียงข้ำงน้อย  
๕) ไม่มีรำยงำนประเด็นที่มีกำรแปรญัตติและควำมเห็นของกรรมกำรแปรญัตติ 

 
ที่ประชุมรับทรำบ 

 
 
 
 

/นำยพงศ์พันธ์… 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 

นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

 
 
 

 
 

นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 

นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับมีควำมประสงค์จะอภิปรำย              
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ หรือไม่ ถ้ำไม่มี 
ขอให้เลขำนุกำรสภำฯนับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติว่ำที่ประชุมสภำฯ แห่งนี 
เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ หรือไม ่
 

เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ จึงมีมติยืนตำมเสนอและ 
ไม่ขอแปรญัตติโดยกำรแก้ไขใดใด อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 11 เสียง  
 

ตำมที่ประชุมมีมติเห็นชอบควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขณะนี เวลำ ๑๒.๐๐ น.  
ผมขอพักกำรประชุม เพ่ือจะด ำเนินกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำในวำระที่ 3 กำรลงมติ
ตรำเป็นข้อบัญญัติ โดยจะประชุมต่ออีกครั ง ในเวลำ 1๓.00 น. ณ ห้องประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 

พักกำรประชุม 
 

ขณะนี เวลำ ๑๓.๐0 น. นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ พร้อมด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
เลขำนุกำรสภำฯ และคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้เข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือพิจำรณำในวำระต่อไป 
ระเบียบวำระท่ี ๓.๒ กำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ 
บัดนี  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำของที่ประชุมสภำมำสองวำระแล้ว ต่อไปเป็นวำระที่สำม คือ กำรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบโดยลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ ดังนั นจึงขอมติที่ประชุมว่ำเห็นชอบ  
ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยลงมติตรำเป็น
ข้อบัญญัติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯนับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติ  
 

เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 256๓ ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติได้ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน 11 เสียง  

/ระเบียบวำระท่ี ๔… 
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ระเบียบวำระท่ี ๔ 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต ์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้แจ้งว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้
สภำแห่งนี พิจำรณำอนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ขอให้เลขำนุกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ชี แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑    
ให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้รับทรำบ 
 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี 
ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยงำนขออนุมัติกันเงิน ต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ นสุด
ระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยั งมิได้
ด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี              
ต่อสภำท้องถิ่น หรือกรณี มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำว      
ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกิน  อีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงกำรดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้  

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ำยได้ตำมข้อผูกพัน 
เมื่อสิ นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินตำม

วรรคสองแล้ว หำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ำยจำกเงิน
ดังกล่ำว ให้เงินจ ำนวนนั นตกเป็นเงินสะสม 

   
ที่ประชุมรับทรำบ 
 
ขอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับชี แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นให้สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนทรำบ 
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ผมนำยนที  เพ็งพิณ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีควำมจ ำเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน     
ซึ่งคำดว่ำจะไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จึงมีควำมจ ำเป็น 
ต้องขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 1,๖๘๐,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑  ดังนี   

/๑. โครงกำร... 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 

 
 
 
 
 

นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 

มติที่ประชุม 

 ๑. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้ำนดอนทรำย 
หมู่ที่ ๓ รำยละเอียด ก่อสร้ำงรำงรูปตัว U ปำกรำงภำยในกว้ำง ๐.๔๐ เมตร ลึก  
๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร  ยำว ๑๗๔ เมตร งบประมำณ ๔๐๐,๐๐๐ บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 

 
๒. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยเลียบคลองชลประทำน  

(ฝั่งทิศตะวันตก) บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 5 รำยละเอียด ขนำดกว้ำง ๔.๐๐ เมตร ยำว 
๒๐๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร พื นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ ตำรำงเมตร 
งบประมำณ ๔๔๐,๐๐๐ บำท (สี่แสนสี่หมื่นบำทถ้วน) 

 
๓. โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 รำยละเอียด ศำลำอเนกประสงค ์

ชั นเดียว กว้ำง ๙.๐๐ เมตร ยำว ๑๒ เมตร บริเวณที่สำธำรณประโยชน์ บ้ำนใหญ่ 
หมู่ที่ ๔ ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี งบประมำณ 
๕๔๐,๐๐๐ บำท (ห้ำแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) 

 
๔. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนบ้ำนดอนยี่กรอก

หมู่ที่ 6 (บ้ำนนำงประชุม สังข์เสน่ห์ ถึง บ้ำนนำยสมหวัง  เรืองสิน) รำยละเอียด 
ก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล.รูปตัว U ปำกรำงภำยในกว้ำง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-
๐.๖๐ เมตร ยำว ๑๓๓ เมตร งบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 

 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนได้รับทรำบเหตุผลควำมจ ำเป็น
ในกำรขออนุมัติกันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน 1,๖๘๐,000 บำท 
(หนึ่งล้ำนหกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) จำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
แล้ว จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนร่วมกันพิจำรณำมีสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรืออภิปรำย 
ในประเด็นดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯนับองค์ประชุมเพ่ือจะท ำ
กำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม 
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน 1,๖๘๐,000 บำท 
(หนึ่งล้ำนหกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) ตำมโครงกำรดังกล่ำวได้ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๑๑ เสียง 
   

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๕ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
-ไม่มี 
 
มีสมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำน
ที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุมในครั งนี  และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ  15.30 น. 

 
 

ลงชื่อ….….……เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์…………..ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)………….ฉลวย  อุ่นอิน…………ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)………….สน  ตำลอ่อน…………กรรมกำร 
              (นำยสน  ตำลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ….……หวำนใจ  เหล็กคม……….กรรมกำร 
           (นำงหวำนใจ  เหล็กคม) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ตรวจแล้วถกูต้อง 
 

   พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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รำยงำนกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔ ประจ ำปี ๒๕๖๒  

วันอังคำรที่ ๑๕ เดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธำนสภำ อบต.หนองพลับ    
2 นำยสมพงษ์     เอ่ียมอำษำ รองประธำนสภำ อบต.หนองพลบั   
3 นำยธีรพงศ์     ทองใบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1   
4 นำยสน          ตำลอ่อน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2   
5 นำงหวำนใจ    เหล็กคม สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
6 นำงเฉลำ        ค  ำประเสริฐ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 3   
7 นำงไพเรำะ     ปิ่นประยูร สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4   
8 นำงถนอม      ตอนสุข สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 4   
9 นำยชริน        สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6   

10 นำยประธำน   เรืองทอง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 6   
11 นำยชื น          ให้นุช สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7   
๑๒ นำยฉลวย       อุ่นอิน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 7   
1๓ นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขำนุกำรสภำ อบต.หนองพลับ   

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยนที          เพ็งพิณ นำยก อบต.หนองพลับ    
2 นำยนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนำยก อบต.หนองพลับ   
๓ นำยเอนก        จีนธ ู รองนำยก อบต.หนองพลับ   
๔ นำยเกรียงไกร   เมฆำ เลขำนุกำรนำยก อบต.หนองพลบั   

/รำยชื่อ... 
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รำยช่ือสมำชิกสภำ อบต.หนองพลับ ท่ีขำดกำรประชุม   
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นำยธีรพงศ์     ทองใบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 1 ลำ 
 

เริ่มประชุมเวลำ 09.30 น. 
ระเบียบวำระท่ี 1 
นำยพงศ์พันธ์ เทยีนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือรำยงำน
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กำรพิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ และเรื่องอ่ืน ๆ 

  
ที่ประชุมรับทรำบ 
 
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ
ประจ ำปี สมัยที ่๓ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
ตำมที่ได้ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหำคม 256๒ นั น คณะกรรมกำร 
ตรวจรำยงำนกำรประชุมที่ได้รับแต่งตั งจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
จ ำนวน 3 ท่ำน คือ นำยฉลวย  อุ่นอิน, นำยสน  ตำลอ่อน และ นำงหวำนใจ เหล็กคม 
ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวแล้ว จึงขอให้สมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ร่วมกัน
ตรวจรำยงำนกำรประชุมตำมที่ได้มอบให้ทุกท่ำนแล้วว่ำถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด    
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 
นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติต่อไป 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ครั งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหำคม 256๒ 
อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
 

/ระเบียบวำระท่ี ๓… 
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ระเบียบวำระท่ี ๓ 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต.หนองพลับ 
 
 
 
 

 เรื่อง รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 (๓) 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ขอให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทรำบ 
 
เรียนท่ำนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำทุกท่ำน กระผม         
นำยนที  เพ็งพิณ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ รำยงำนผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ ต่อสภำท้องถิ่น กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครบทั ง 5 ด้ำน และมี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำครบทั ง 7 หมู่บ้ำน ขั นตอนกำรจัดท ำแผนเป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. 25๖๑ ก ำหนดไว้ทุกขั นตอน ซึ่งรำยละเอียดรำยงำน
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอรำยงำน
โดยสรุป  ดังนี  
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
๑. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 

๑.1 สรุปกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณ 
ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ในปีงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 

256๒ พบว่ำ มีกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ไปปฏิบัติจ ำนวน ๗๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐ 
(เฉพำะแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ทั งสิ น ๗,๙๕๑,๕๐๓.๙๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๒ 
(เฉพำะแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) แยกเป็น 
 

/๑) จ ำนวนโครงกำร… 
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  ๑) จ ำนวนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑-256๔) 

(๑) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนฯ โครงกำรตำมแผน 
ปี 256๒ จ ำนวน ๖๑ โครงกำร น ำมำจำกแผนสี่ปีเพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ 
ปี 256๒ จ ำนวน ๗ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๗ 

(๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพฯ โครงกำร
ตำมแผน ปี 256๒ จ ำนวน ๕๑ โครงกำร น ำมำจำกแผนสี่ปีเพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติ
งบประมำณ ปี 256๒ จ ำนวน ๓๖ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ 

(๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฯ โครงกำรตำมแผน   
ปี 256๒ จ ำนวน ๑ โครงกำร น ำมำจำกแผนสี่ปีเพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ  
ปี 256๒ จ ำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

(๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำกำรรักษำศิลปวัฒนธรรมฯ โครงกำร 
ตำมแผน ปี 256๒ จ ำนวน ๑๔ โครงกำร น ำมำจำกแผนสี่ปีเพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติ
งบประมำณ ปี 256๒ จ ำนวน ๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ 

(๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนฯ โครงกำรตำมแผน    
ปี 256๒ จ ำนวน ๑๓ โครงกำร น ำมำจำกแผนสี่ปีเพ่ือจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ 
ปี 256๒ จ ำนวน ๑๐ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ 

รวมจ ำนวนร้อยละของกำรน ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. 256๑-256๔) จ ำนวน ๑๔๒ โครงกำร น ำมำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๖๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๖ 

๒) จ ำนวนงบประมำณ แยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
(๑) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน แหล่งน  ำสภำพแวดล้อม 

น่ำอยู่ งบประมำณในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๑๗๐,๕๘๕,๖๐๐ บำท 
งบประมำณในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๔๒,๖๔๖,๔00 น ำมำจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน 2,๘๘๘,๕๔๐ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๖.๗๗ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(2) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น 
งบประมำณในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๓๒,๖๘๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๘,๑๗๐,๐๐๐ น ำมำจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๖,๐๔๖,๘๔๖ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๐๑ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมำณในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บำท 
งบประมำณในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑๔๐,000 น ำมำจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐บำท คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๔๒ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรพัฒนำกำรรักษำศิลป วัฒนธรรม ศำสนำ จำรีต
ประเพณี งบประมำณในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๑,๓๒๘,๐๐๐ บำท 
งบประมำณในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๓๓๒,๐๐๐ น ำมำจัดท ำงบประมำณ 

/รำยจ่ำยประจ ำปี... 
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  รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๖๒ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๕) ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
งบประมำณในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๓,๘๙๒,๐๐๐ บำท 
งบประมำณในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๘๓๓,๐๐๐ น ำมำจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๘๓๑,๐๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗๐ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

สรุป จ ำนวนงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ งบประมำณ  
ในแผนพัฒนำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) จ ำนวน ๒๐๘,๔๘๕,๖๐๐ บำท งบประมำณ   
ในแผนพัฒนำปี ๒๕๖๒ จ ำนวน ๕๒,๑๒๑,๔๐๐ น ำมำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ จ ำนวน ๙,๙๖๑,๓๘๖ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๑๑ (ของแผนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

สรุปรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 

แผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
แผนงำนงบกลำง  
งานงบกลาง  
1. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  12,000 
2. เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 3,322,400 
3. เบี ยยังชีพคนพิกำร  625,600 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
1. โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทร

มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำรถบพิตร 
55,094 

2. โครงกำรวันแม่แห่งชำติ  
3. โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   

มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร  
 

5. โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 428 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
1. โครงกำรจัดตั งจุดให้บริกำรประชำชนในเทศกำลวันขึ นปีใหม่ 

เทศกำลวันสงกรำนต์ และเทศกำลต่ำงๆ  
5,956 

แผนงำนกำรศึกษำ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

- - 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 114,090 

/2. โครงกำรอบรม... 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
2. โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเพิ่มพูนประสบกำรณ์ชีวิต    29,808 
3. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ ไม่ใช้งบฯ 
4. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนท ำกิจกรรมวันแม่แห่งชำติ ไม่ใช้งบฯ 
5. โครงกำรพ่อแม่ชวนลูกเล่ำนิทำน 5,000 
6. โครงกำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี ไม่ใช้งบฯ 
9. ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนบ้ำนดอนยี่กรอก, โรงเรียนบ้ำน

หนองพลับ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 
140,418.98 

10. โครงกำรจัดซื อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 100,000 
1๑. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดธรรมรังษี 150,000 
1๒. อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนดอนยี่กรอก  
1๓. อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนหนองพลับ  

346,200 
 

1๔. อุดหนุนงบประมำณจ้ำงครูสอนภำษำอังกฤษฯ ให้แก่โรงเรียน
บ้ำนหนองพลับ  

100,080 

แผนงำนสำธำรณสุข  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
1. โครงกำร อสม.สัมพันธ์ พัฒนำศักยภำพด้ำนสุขภำพฯ 32,628 
2. โครงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพผู้สูงวัย 3,003 
๓. โครงกำรให้ควำมรู้และกำรป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่ำงๆ 2,628 
๔. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 26,600 
๕. โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 140,000 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
แผนงำนเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,510 
งานไฟฟ้าถนน  
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสำยเลียบคลอง

ชลประทำน บ้ำนสมอดำน หมู่ที่ 1 
1,020,000 

2. โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำง
ระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้ำนดอนทรำย หมู่ที่ 3 
ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

263,000 

3. โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำง
ระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3    

278,000 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรำงระบำย
น  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  

272,000 

 
/๕. ค่ำออกแบบ... 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

๕. ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนฯ 44,000 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
1. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพบประชำชนฯ 428 
2. โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนฯ 2,838 
3 โครงกำร big cleaning day 3,988 
4. โครงกำรท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วยมือเรำ 8,178 
๕. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพแก่ประชำชนต ำบลหนองพลับ 11,903 
๖. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือส่งเสริมบูรณำกำรแผน

ชุมชนระดับต ำบล 
428 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
งานกีฬาและนันทนาการ  

- - 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
1. โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติธรรมเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล 14,303 
2. โครงกำรสืบสำนกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ไม่ใช้งบฯ 
3. โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ ไม่ใช้งบฯ 
4. โครงกำรอบรมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนฯ

“กิจกรรมโตไปไม่โกง” 
ไม่ใช้งบฯ 

5. โครงกำรส่งเสริมประเพณีกำรท่องเที่ยวไทยทรงด ำฯ 28,928 
6. โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 28,928 
7. โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 14,778 
8. โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนสรงน  ำพระ รดน  ำขอพรฯ 18,084 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
1. โครงกำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดงำนพระนครคีรี-เมืองเพชร 

ครั งที่ 33 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
15,000 

แผนงำนกำรเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร  
1. โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรปลอดภัย           28,278 

รวม 6,872,770.28 
 

โครงกำรเพิ่มเติม(โอนตั้งรำยกำรใหม่) 

แผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

๑. โครงกำรปรับปรุงท่อระบำยน  ำพร้อมประตูเปิด – ปิดน  ำ
คลองรับน  ำหนองไม้นำค หมู่ 7 

120,000 

2. โครงกำรติดตั งฝ้ำเพดำนอำคำรเอนกประสงค์ อบต.หนองพลับ 270,000 
3. โครงกำรปรับปรุงท่อระบำยน  ำพร้อมประตูเปิด-ปิดคลองรับ
น  ำหนองพุทรำ  หมู่ 5 

90,000 

4. จัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA   2,400 
/โครงกำรเพิ่มเติม... 
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แผนงำน/งำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

๕. จัดซื อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1 KVA 5,700 
6. อุปกรณ์อ่ำนบัตร เอนกประสงค์ 1,400 
๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 16,900 
8. เก้ำอี ส ำนักงำน 3,500 
๙. กล้องระดับส ำหรับส ำรวจ 34,000 
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยเลียบคลอง

ชลประทำน (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้ำนเหนือ หมู่ที่ 5 
440,000 

๑๑. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 
บ้ำนดอนทรำย หมู่ ๓ 

400,000 

12. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
ถนนบ้ำนดอนยี่กรอก หมู่ที่ 6 (บ้ำนนำงประชุม สังข์เสน่ห์ 
ถึง บ้ำนสมหวัง  เรืองสิน) 

300,000 

13. โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ 540,000 
รวม ๒,๒๒๓,๙๐๐ 

 
  ๑.2 สรุปกำรติดตำมและประเมินผลเชิงคุณภำพ 

1) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ - 256๔) ขององค์กำรบริหำร 

ส่วนต ำบลหนองพลับ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน แหล่งน  ำ สภำพแวดล้อมน่ำอยู่ ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 
ที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้ำนกำรพัฒนำกำรรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ จำรีตประเพณี และ 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ ได้มีกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่และตำมนโยบำยตลอดถึงกำร
ด ำเนินงำน ตำมแผนกำรพัฒนำที่มีกำรประกำศใช้ ส่งผลให้กำรปฏิบัติขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล สำมำรถตอบสนองภำรกิจในด้ำนต่ำงๆ และเกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถให้บริกำรประชำชนในพื นที่ได้เป็นอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ 
เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน กำรน ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ระบุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256๑ - 256๔)         
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ สำมำรถน ำโครงกำร/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๖๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๖ (เฉพำะแผนในปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒) จำกจ ำนวนทั งสิ น ๑๔๒ โครงกำร และพบว่ำมีกำรใช้งบประมำณไป
จ ำนวนทั งสิ น ๖,๘๗๒,๗๗๐.๒๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๒ (เฉพำะแผนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งผลกำรปฏิบัติงำนแยกตำมยุทธศำสตร์  ดังนี  

กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน แหล่งน  ำสภำพแวดล้อม
น่ำอยู่ ไปสู่กำรปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน
และสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น เส้นทำงคมนำคม                                

            /ระบบระบำยน  ำ... 
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  ระบบระบำยน  ำ ไฟฟ้ำสำธำรณะ และระบบประปำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ได้ในระดับหนึ่ง 
กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น ไปสู่

กำรปฏิบัติ เป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดียิ่งขึ น 
ทั งนี  ส่งผลให้ประชำชนเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กำรส่งเสริมกีฬำ และด้ำน
อ่ืนๆ ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรพัฒนำเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และน ำ
ควำมรู้ใหม่ในกำรท ำเกษตรกรรมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้สมบูรณ์ 

กำรน ำยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ 
จำรีตประเพณี ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ทั งนี  
ยังให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมภำยในต ำบลหนองพลับ               
และให้ประชำชนได้ร่วมกิจกรรมทำงศำสนำต่ำง ๆ 

กำรน ำยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น 

2) ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับนอกจำกจะมีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำแล้วยังได้มีกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชน
ในเขตพื นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีกด้วย ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรส ำรวจ ดังนี  

ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม 
กำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับในภำพรวมครั งนี  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำก
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตพื นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 60 ชุด ปรำกฏว่ำได้รับ
แบบสอบถำมกลับคืนทั งสิ น 60 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ ำแนกตำมเพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ 

จำกกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจ ในภำพรวม พบว่ำ ประชำชนที่
ตอบแบบสอบถำมส่วนมำก เป็นชำย จ ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 
รองลงมำเป็นหญิง จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  (จำกจ ำนวน 60 คน) 
ส่วนใหญ่มีอำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมำอำยุ 
31-40 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และน้อยสุดอำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ส่วนมำกส ำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ และ
มัธยม/เทียบเท่ำ มีจ ำนวนเท่ำกันคือ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมำมี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และน้อยที่สุด        

/มีกำรศึกษำ... 
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  มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 อำชีพส่วนมำก

ประกอบอำชีพกำรเกษตร จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมำมีอำชีพ
ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67 และน้อยที่สุด             
มีอำชีพรับรำชกำร จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 

จำกกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจครั งนี  ท ำให้ทรำบว่ำประชำชนใน
เขตพื นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร
ด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส ผลกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณะ 
ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำน เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ผลกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจในแต่ละยุทธศำสตร์ 
กำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับในแต่ละยุทธศำสตร์ ครั งนี  ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตพื นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 60 คน ปรำกฏ
ว่ำได้รับแบบสอบถำมกลับคืนทั งสิ น 60 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% โดยจ ำแนก
ตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ซึ่งจำกกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจ
ในแต่ละยุทธศำสตร์สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งน้ ำสภำพแวดล้อม 
น่ำอยู่ จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชนในเขตพื นที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.86) เมื่อพิจำรณำเป็น รำยข้อ 
พบว่ำ อันดับแรกคือ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รองลงมำคือ 
ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมล ำดับ อันดับ
สุดท้ำยคือมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 
และผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ระดับพึงพอใจ ของประชำชนในเขตพื นที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.78) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ อันดับแรกคือ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รองลงมำคือ 
มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อให้ประชำชนทรำบ 
ตำมล ำดับ อันดับสุดท้ำยคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นใน
โครงกำร/กิจกรรม 

/ยุทธศำสตร์ที่ 3... 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชนในเขตพื นที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.84) เมื่อพิจำรณำเป็น รำยข้อ 
พบว่ำ อันดับแรกคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม รองลงมำคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมล ำดับ อันดับสุดท้ำยคือ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงกำร/กิจกรรม และกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำ พัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ศำสนำ จำรีต ประเพณี จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชน
ในเขตพื นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 7.05) เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือ กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด รองลงมำคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมล ำดับ อันดับสุดท้ำยคือ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
จำกกำรส ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตพื นที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ โดยรวมอยู่ในระดับดี (х = 6.77) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ อันดับแรกคือ ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ            
ของประชำชนในท้องถิ่น รองลงมำคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
โครงกำร/กิจกรรม และกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมล ำดับ 
อันดับสุดท้ำยคือ ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 
๒. ข้อสังเกตกำรติดตำมและประเมินผล 

๒.๑ ข้อสังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ 
1) กำรน ำกิจกรรม/โครงกำร จำกแผนพัฒนำสู่กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี ยังไม่ครอบคลุมสังเกตได้จำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผน ซึ่งกิจกรรม/
โครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ มีโครงกำร  ในแผนฯ จ ำนวน ๑๔๒ โครงกำร 
แต่สำมำรถด ำเนินกำรได้เพียง จ ำนวน ๖๓ โครงกำร 

2) กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ส่วนใหญ่จะท ำในช่วงไตรมำสสุดท้ำย 
๒.๒ ข้อสังเกตกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 

1) ได้รับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมสังเกตได้จำกแบบสอบถำม
ที่ได้รับกลับคืนมำ 

2) ในกำรตอบแบบสอบถำมมีบำงส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
3) กำรแจกแบบสอบถำมยังไม่ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ 

 
/๓. ข้อจ ำกัด… 
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  ๓. ข้อจ ำกัดในกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำในแต่ละด้ำนมีจ ำนวนมำก   

โดยไม่ค ำนึงถึงศักยภำพและรำยได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำร
พัฒนำและปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนมีมำกแต่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับจึงไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงเพียงพอ 

๒) กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีที่วำงไว้
และด้วยข้อจ ำกัดของงบประมำณท ำให้ไม่สำมำรถน ำโครงกำร/กิจกรรมจำกแผน   
สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเต็มที่ ควำมส ำเร็จของโครงกำรจึงเกิดขึ นน้อย 

๓) กำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลมีจ ำนวนจ ำกัดและล่ำช้ำท ำให้เป็นข้อจ ำกัด
ในกำรด ำเนินกิจกรรม กำรพัฒนำหมู่บ้ำนในพื นที่รับผิดชอบ 

๔) ประชำชนในต ำบลขำดควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
๕) ควำมไม่พร้อมขององค์กรในกำรปฏิบัติงำนในหลำย ๆ ด้ำน เช่น กำรถ่ำยโอน

ภำรกิจต่ำง ๆ บุคลำกร งบประมำณ ฯลฯ 
 

๔. ข้อเสนอแนะกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มำกขึ น 
๒) ให้หำแนวทำงประชำสัมพันธ์โครงกำร ให้รำษฎรทรำบ โดยสมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลของหมู่บ้ำนนั น ๆ ต้องแจ้งให้ประชำชนทรำบเพ่ือให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมมำกขึ น หรือแจ้งให้ประชำชนในกำรประชุมหมู่บ้ำน 

๓) กำรแจ้งข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผ่ำนทำงหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำน
ยังน้อยเกินไป 

๔) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
น้อยมำก ควรท ำให้ประชำชนรับรู้มำกขึ น เพ่ือกำรมีส่วนร่วมและควำมโปร่งใส 

๕) ควรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นให้มีควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ศักยภำพ งบประมำณของท้องถิ่นเอง พื นที่ และประชำชน โครงกำรที่บรรจุไว้ ใน
แผนต้องมีควำมเหมำะสม มีควำมเป็นไปได้ และสำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
เพ่ือให้กำรด ำเนินพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย
ที่วำงไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๖) ควรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับได้อุดหนุนงบประมำณหมวดเงินอุดหนุน 

๗) ควรมีกำรประสำนงำนและบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนทั งภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชนโดยเฉพำะโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ให้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงำน
ที่มีศักยภำพกว่ำ 

๘) เอกสำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปี 256๒ นอกจำก
เสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรับทรำบและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
และมีกำรแจกให้กอง/งำนต่ำง ๆ รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกอง/งำน
เพ่ือจะได้น ำไปปรับปรุงพัฒนำให้ดีขึ นหรือรักษำมำตรฐำนที่ดีต่อไป 

/นำยพงศ์พันธ์ … 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 

 
 
 
 

นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 6 

 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต. หนองพลับ 
 
 

 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำน ได้รับทรำบรำยงำนผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับแล้ว มีสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือจะสอบถำมประเด็น
อ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  
จำกผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ ฝ่ำยบริหำรปฏิบัติงำนได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนำต ำบลประจ ำปี พ .ศ. 25๖๒ แม้จะมีข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นไปโดยรอบคอบ ถูกต้อง สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือจะ
สอบถำมประเด็นอ่ืนๆ เกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ เพ่ิมเติม 
อีกหรือไม่  
 
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพลับ 
 
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุม
แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วำระท่ี ๔.๑ รับหลักกำร 
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำมมำตรำ 
71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖๑ ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
พิจำรณำ ขอให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับชี แจงรำยละเอียดและ
เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดท ำข้อบัญญัติดังกล่ำว ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับทรำบเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

 
กระผม นำยนที  เพ็งพิณ ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ     
ขอเสนอร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สภำฯ แห่งนี พิจำรณำโดยมีบันทึกหลักกำรและ
เหตุผลร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรำยละเอียด  ดังนี  

หลักกำร 
ให้มีข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 

/เหตุผล… 
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 เหตุผล 
ด้วยปรำกฏว่ำโรคไข้เลือดออกมีกำรแพร่ระบำดแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง 

มีจ ำนวนผู้ป่วยและมีควำมรุนแรงของโรคเพ่ิมมำกขึ น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบ
มำกในเขตร้อนชื น ปัจจุบันมีกำรระบำดเพ่ิมมำกขึ นในระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
ปัจจุบันไข้เลือดอกเป็นโรคประจ ำท้องถิ่น อัตรำกำรเสียชีวิตประมำณร้อยละ 2.5 
โดยมียุงลำยเป็นพำหะของโรคติดต่อนี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จึงเห็น
เป็นกำรจ ำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำย อันได้แก่ มูลฝอยที่มีสภำพ
ขังน  ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลำมะพร้ำว ยำงรถยนต์ และเศษภำชนะอ่ืนๆ เป็นต้น 
รวมทั งแหล่งน  ำ ที่อำบน  ำ ตุ่มน  ำ โอ่งน  ำ แจกัน กระถำงต้นไม้ และภำชนะรองรับน  ำ
อ่ืนๆ ในอำคำรหรือบริเวณบ้ำนเรือน ซึ่งหำกไม่มีกำรดูแลเปลี่ยนน  ำเป็นประจ ำ     
ทุก 7 วัน หรือใส่สำรเคมีก็จะเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของยุงลำยจึงตรำข้อบัญญัตินี  

ร่ำง 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรื่อง  กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. 2562 
………………………………… 

โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ว่ำด้วย
กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 67 (3) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 และมำตรำ 20 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) 2560 อันเป็นกฎหมำย 
ที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซึ่งมำตรำ 
29 ประกอบกับมำตรำ 32 มำตรำ 33 มำตรำ 34 มำตรำ 35 มำตรำ 41 และ
มำตรำ 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัย
อ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ โดยควำม
เห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และนำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
จึงตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี  เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
ตั งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ 3 บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบและค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี  
“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ 

ถุงพลำสติก ภำชนะท่ีใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวำดจำก 
 

/ถนน ตลำด … 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 4/2562 

- ๑๕ - 
 

  ถนน ตลำด ที่เลี ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำน 
หรือสิ่งที่สร้ำงขึ นอย่ำงอ่ืนซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน
และประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย” หมำยควำมว่ำ สภำวะที่มีน  ำขังได้ในระยะเวลำที่
เกินกว่ำเจ็ดวันซึ่งยุงลำยสำมำรถวำงไข่และพัฒนำเป็นลูกน  ำได้ 

“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  
 “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ  เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั ง

จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

“ผู้ซึ่งได้รับกำรแต่งตั งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร 
หรือพนักงำน ส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับกำรแต่งตั งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นนั น 

ข้อ 5 ห้ำมผู้ใดทิ งหรือท ำให้มีขึ นซึ่งมูลฝอยที่อำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย   
อำทิ กระป๋อง กะลำ ยำงรถยนต์ หรือมูลฝอยอื่น ๆ ที่ขังน  ำได้ในที่หรือทำงสำธำรณะ 
เว้นแต่ในที่หรือในถังรองรับมูลฝอยที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดไว้ให้ 

ข้อ 6 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือเคหสถำนต้องเก็บกวำดและดูแลมิให้ 
มีมูลฝอยที่อำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย อำทิ กระป๋อง กะลำ ยำงรถยนต์ หรือ 
มูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ขังน  ำได้ในบริเวณอำคำรหรือเคหสถำน รวมทั งบริเวณรอบ ๆ ทั งนี  
โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝำปิดหรือบรรจุถุงพลำสติกที่มีกำรผูกรัดปำกถุงหรือวิธีกำร
อ่ืนใดที่เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขแนะน ำ 

ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ให้บริกำรเก็บขนมูลฝอยเพ่ือ
น ำไปก ำจัด เจ้ำของอำคำรหรือเคหสถำนมีหน้ำที่เสียค่ำธรรมเนียมตำมข้อบัญญัติ  
ว่ำด้วยกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วย 

ข้อ 7 เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำร เคหสถำน ที่มีแหล่งน  ำที่อำจเป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำยจะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 

ข้อ 8 เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำร เคหสถำน ต้องดูแลท ำควำมสะอำดและ
เปลี่ยนน  ำในแจกัน ถ้วยรองขำตู้กับข้ำว ภำชนะอ่ืน ๆ ที่มีน  ำขัง อย่ำงน้อยทุกเจ็ดวัน 
หรือใส่สำรที่ป้องกันกำรวำงไข่ของยุงได้ และจัดให้มีฝำปิดตุ่มน  ำที่มีอยู่ในอำคำร 
และเคหสถำน รวมทั งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประกำศก ำหนด  

ข้อ 9 ในกรณีที่ปรำกฏต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
ว่ำอำคำร หรือเคหสถำน หรือสถำนที่ใด มีแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข อำจมีค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็นเจ้ำของ หรือผู้ครอบครอง
อำคำร หรือเคหสถำน ปรับปรุง แก้ไข ในเวลำตำมสมควร หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

 
/โดยไม่มีเหตุ… 
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  โดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอำจเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขได้เอง เพ่ือควบคุม
แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย 

ข้อ 10 ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ไปท ำ
กำรก ำจัดยุงในอำคำรหรือเคหสถำน หรือสถำนที่ใดๆ เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
อำคำร เคหสถำน หรือสถำนที่นั นจะต้องให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวก
ตำมสมควร 

ข้อ 11 ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในบทก ำหนดโทษ
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 12 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำม
ข้อบัญญัตินี และให้มีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง เพ่ือปฏิบัติกำรให้
เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี  

ประกำศ ณ วันที่..........................................  
 

                                      (.........................................) 
                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
               เห็นชอบ 

 
     (…………………………………) 
      นำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๖ 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 

 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนได้ทรำบหลักกำรและเหตุผล     
ร่ำงขอ้บัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี แล้ว มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดประสงค์
จะอภิปรำยเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กระผม นำยชริน สังข์เสน่ห์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอญัตติขอให้มีกำรลงมติ 
 
ตำมที ่นำยชริน สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖     
ขอเสนอญัตติขอให้มีกำรลงมติ ขอผู้รับรอง จ ำนวน ๒ ท่ำน โดยกำรยกมือขึ นเหนือศีรษะ 
ผู้รับรอง มีดังนี   

๑) นำยสน  ตำลอ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๒  
๒) นำยฉลวย อุ่นอิน  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๗ 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยเพ่ิมเติม 
อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติรับหลักกำร
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

/นำงเฉลิมขวัญ... 
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- ๑๗ - 
 

นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต ์
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
นำยชริน สังข์เสน่ห์ 
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ ๖                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง 
กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ต่อไปขอเชิญเลขำนุกำร   
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ
ร่ำงข้อบัญญัติ และขอให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำน ดูระเบียบกระทรวงมหำดไทย          
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 และระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๕ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ 
แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้  

ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้     
เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำ
วำระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้
ประธำนที่ประชุมเป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  

 
สมำชิกสภำได้รับทรำบระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว มีสมำชิกสภำ
ท่ำนใดมีข้อเสนออ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ กระผม นำยชริน สังข์เสน่ห์
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ ขอเสนอญัตติขอให้มีกำร
ลงมติพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุม
แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำมวำระรวดเดียว และกำรพิจำรณำวำระที่
สองนั นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำฯ  
 
 

/นำยพงศ์พันธ์… 
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- ๑๘ - 
 

นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 

 
 
 

ที่ประชุม 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 

 ตำมที ่นำยชริน สังข์เสน่ห์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖     
ขอเสนอญัตติขอให้มีกำรลงมติ ขอผู้รับรอง จ ำนวน ๒ ท่ำน โดยกำรยกมือขึ นเหนือศีรษะ 
ผู้รับรอง มีดังนี   

๑) นำงเฉลำ ค  ำประเสริฐ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๓ 
๒) นำยชื น  ให้นุช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ หมู่ที่ ๗ 

มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม เพ่ือจะท ำกำรลงมติว่ำให้มี
กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำมวำระรวดเดียว และกำรพิจำรณำวำระที่สองนั นให้ที่
ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำหรือไม่  
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติให้มีพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง 
กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ สำมวำระรวดเดียว และกำรพิจำรณำ
วำระที่สองนั นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ  อย่ำงเป็น 
เอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
วำระท่ี ๔.๒ ขั้นแปรญัตติ 
ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุม
แหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวำระที่ ๑ รับหลักกำร โดยสภำมีมติรับหลักกำร 
ในขั นตอนนี เป็นกำรแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมสภำท้องถิ่น เป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ 
ขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับร่วมกันแปรญัตติ 
 
ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ 
 
มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดมีควำมประสงค์จะแปรญัตติ     
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม     
เพ่ือจะท ำกำรลงมต ิ
 
 

 
/นำงเฉลิมขวัญ... 
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- ๑๙ - 
 

นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงมีมติยืนตำมเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยกำรแก้ไขใดใด 
อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง 
 
ตำมที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงมีมติยืนตำมเสนอและไม่ขอแปรญัตติโดยกำรแก้ไขใดใด 
ผมขอพักกำรประชุม กำรพิจำรณำในวำระที่ ๓ กำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ               
โดยจะประชุมในครั งต่อไปในวันนี  วันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
ที่ประชุมพักกำรประชุม 
 

ขณะนี เวลำ ๑๔.๐0 น. นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ พร้อมด้วยสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
เลขำนุกำรสภำฯ และคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้เข้ำร่วม
ประชุมเพ่ือพิจำรณำในวำระต่อไป 
วำระท่ี ๔.๓ กำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ 
บัดนี  ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับมำสองวำระแล้ว ต่อไปเป็นวำระที่สำม คือ กำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบโดยกำรลงมติตรำเป็นข้อบัญญัติ ขอให้เลขำนุกำรสภำฯ นับองค์ประชุม
เพ่ือจะท ำกำรลงมต ิ
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ เรื่อง กำร
ควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติได้ 
จ ำนวน ๑๑ เสียง  

/ระเบียบวำระท่ี ๕... 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 4/2562 

- ๒๐ - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ 
นำยพงศพั์นธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 

นำงเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงนิสะสมขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
ด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับแจ้งว่ำ มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้สภำฯ 
แห่งนี พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน จึงขอให้เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งหลักเกณฑ์กำร
ใช้จ่ำยเงินสะสมให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำน ได้รับทรำบ 
 

หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน   

กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ โดยสรุป 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ 
จำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี   

(๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูน
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อน
ของประชำชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภท ตำมระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ต้องด ำเนินกำร ก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่
ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป ทั งนี  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงินกำรคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว 

๒. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่  
๑๐ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยสรุป 

ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน          
ของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ  ดังนี  

๒.๑ ในกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ยอดเงินสะสมน ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันฯ 

๒.๒ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ วรรคท้ำยที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ ำและกรณีฉุกเฉิน    

/ที่มีสำธำรณภัย... 
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  ที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ น โดยกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้ค ำนึงถึงฐำนะกำรคลังและเสถียรภำพ

ในระยะยำว ดังนั น ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ ๒.๑ ไปใช้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส ำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ำยในกรณี ดังต่อไปนี  

๒.๒.๑ ส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
โดยค ำนวณจำกฐำนเงินเดือน ค่ำจ้ำงบุคลำกรท้องถิ่น ที่ จะ

ปรับขึ นฯ 
๒.๒.๒ ส ำรองจ่ำยกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไประบุ

วัตถุประสงค์ 
โดยค ำนวณจำกยอดวงเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในแต่ละเดือน ได้แก่ 
(๑) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร เช่น เงินเดือน ค่ำตอบแทนครู

ผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมำณสำมเดือน 
(๒) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น เช่น เบี ยยังชีพคนชรำ เบี ยยังชีพ

ผู้พิกำร เป็นต้น ประมำณสำมเดือน  
๒.๒.๓ ส ำรองจ่ำยกรณีสำธำรณภัย 

โดยส ำรองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจำก
หักรำยกำรตำมข้อ ๒.๒.๑ – ๒.๒.๒ 

๒.๓ ลักษณะและประเภทโครงกำรที่สำมำรถน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยได ้
๒.๓.๑ โครงกำรที่จะน ำเงินสะสมไปใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรง

กับควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยน ำข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำร
พื นฐำนจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 

ทั งนี  ไม่ให้น ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในโครงกำรหรือกิจกำรที่ฟุ่มเฟือย 
หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชำชน เช่น กำรก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำร  
ที่ท ำกำร กำรจัดหำรถยนต์ส่วนกลำงหรือรถประจ ำต ำแหน่ง กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน กำรศึกษำดูงำน เป็นต้น 

๒.๓.๒ ให้กระท ำได้เฉพำะโครงกำร หรือกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูน
รำยได้ หรือกิจกำรที่จัดท ำขึ นเพื่อบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ โดยพิจำรณำ
ให้ควำมส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ ดังนี  

(๑) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) โครงกำรเกี่ยวกับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน  ำด้ำนกำรเกษตร 

เช่น ฝำย แก้มลิง คลองไส้ไก่ ท่อส่งน  ำ สระขนมครกในพื นที่กำรเกษตร กำรขุดสระ 
บ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร เป็นต้น 

(๓) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน  ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค เช่น 
ประปำหมู่บ้ำน ถังเก็บน  ำกลำงหรือถังเก็บน  ำฝนในที่สำธำรณะ โอ่งน  ำ บ่อบำดำล
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

 (๔) โครงกำรส่งเสริม... 
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  (๔) โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยรัฐบำล (กำรท่องเที่ยว

วิถีไทย) กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น กำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขำ ศำลำที่พัก 
ลำนจอดรถ ฯลฯ กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว กำรจัดให้มีไฟฟ้ำและ
แสงสว่ำง เป็นต้น  

ทั งนี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจขอควำมร่วมมือในด้ำนข้อมูล
หรือค ำแนะน ำจำกท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดพื นที่
เป้ำหมำย หรือกิจกรรมที่ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น อันเป็นกำรสร้ำง
รำยได้ให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมนโยบำยของรัฐบำล 

(๕) โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ซึ่งในขณะนี กำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรับซื อยำง
จำกเกษตรกรเพ่ือน ำมำใช้ในโครงกำร เมื่อทรำบแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับรำยชื่อ
ผู้ประกอบกำรที่มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำร ประเภทโครงกำร มำตรฐำนวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 
รวมทั งรำคำมำตรฐำน หรือรำคำกลำงแล้ว กระทรวงมหำดไทยจะได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบและถือปฏิบัติอีกครั งหนึ่ง 

(๖) โครงกำรหรือกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นว่ำจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ของประชำชน 

๒.๓.๓ กำรจัดท ำโครงกำรให้เป็นไปตำมศักยภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยพิจำรณำจำกยอดเงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจำกได้ส ำรอง
ไว้ส ำหรับรำยจ่ำยที่จ ำเป็นตำมข้อ ๒.๒ แล้ว 

๒.๓.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ 
และโครงกำรหรือกิจกำรต้องไม่ซ  ำซ้อนกับโครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ท ำไว้แล้ว หรือท่ีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐได้ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสม เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินสะสมแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินสะสมให้จังหวัดเพ่ือรวบรวม
ส่งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นทรำบตำมแบบที่ก ำหนด 

๓. หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่  
๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น โดยสรุป 

ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก ำหนดมำตรกำรหลำยมำตรกำร 
เช่น กำรใช่จ่ำยภำครัฐโดยเฉพำะงบลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำกด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว 
กำรลงทุน และได้รับมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม เพ่ือแกไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 

กระทรวงมหำดไทย พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และสำมำรถน ำเงินสะสมมำใช้
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือให้ 

/สอดคล้อง... 
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 สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 5 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 
2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 3) ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้ำนส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว และ 5) ด้ำนกำรศึกษำ และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 89/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวได้  โดยยกเว้นกำรกันเงินตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำกันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ นตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึง
สถำนะกำรเงินกำรคลัง และต้องเสนอโครงกำรเพ่ือใช้จ่ำยเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น
ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562 เท่ำนั น 

แนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

๑. ในกำรขออนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี  
1.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสม

ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท   
แล้วน ำไปหักรำยกำรเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรหรือยัง            
ไม่ได้เบิกจ่ำย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สำมำรถน ำไปใช้ได ้

1.2 ก่อนจะน ำเงินสะสมตำมจ ำนวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกันเงินส ำรองเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
และค่ำใช้จ่ำยกรณีที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ นตำมควำมจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงสถำนะทำง 
กำรเงินกำรคลัง 

2. ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำเงินสะสม
ไปใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ดังนี  

2.1 โครงกำรหรือกิจกำรที่จะด ำเนินกำรต้องอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนบริกำรชุมชนหรือสังคม กิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกำรที่จัดท ำขึ นเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อน 
ของประชำชน และเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำร ดังนี  

๒.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน เช่น 
๑) โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม 

กำรจรำจร ระบบส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร  ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำชุมชน หอกระจำยข่ำว 
ระบบระบำยน  ำเสียในชุมชน ลำนตำกเพ่ือกำรเกษตร แหล่งกักเก็บน  ำ ระบบน  ำบำดำล
เพ่ืออุปโภค - บริโภค ระบบกำรก ำจัดขยะ 

/๒.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำง... 
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  ๒.๒.๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน เช่น 
๑) โครงกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทำงคมนำคม 

กำรจรำจร ระบบส่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร  ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำชุมชน หอกระจำยข่ำว 
ระบบระบำยน  ำเสียในชุมชน ลำนตำกเพ่ือกำรเกษตร แหล่งกักเก็บน  ำ ระบบน  ำบำดำล
เพ่ืออุปโภค - บริโภค ระบบกำรก ำจัดขยะ 

๒) โครงกำรขุดลอกคูคลอง ก ำจัดวัชพืชและก่อสร้ำงฝำยเพื่อ
ป้องกันภัยแล้ง 

๓) โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน  ำเพ่ือกำรเกษตร เช่น 
ธนำคำรน  ำใต้ดิน เป็นต้น 

๔) โครงกำรก่อสร้ำงสนำมกีฬำ/สวนสำธำรณะ 
๒.๒.๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น 

๑) โครงกำรส่งเสริมกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
๒) โครงกำรจัดตั ง/ส่งเสริมกลุ่มอำชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอำยุ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกำส/ยำกจน/พิกำร 
๓) โครงกำร 1 ชุมชน 1 กลุ่มสร้ำงรำกฐำนเศรษฐกิจ 
๔) โครงกำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพแก่ประชำชน เช่น กำรปรับ

สร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสถำนที่ออกก ำลังกำย กำรจัดหำเครื่องเล่นออกก ำลังกำย
ในชุมชน เป็นต้น 

๒.๒.๓ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
๑) โครงกำรฝึกอำชีพให้กับเด็กและเยำวชนที่ไม่ได้ศึกษำต่อ 

หรือประชำชนที่ว่ำงงำน เพ่ือให้มีทักษำในกำรประกอบอำชีพ 
๒) โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมให้แก่ประชำชน 
๓) โครงกำรส่งเสริมให้ปะชำชนผลิตสินค้ำได้มำตรฐำน 
๔) โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่เด็ก เยำวชนและ

กลุ่มเสี่ยงในกำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
๕) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๖) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์บริหำรจัดกำรขยะ 
๗) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดตั งตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจ 

๒.๒.๔ ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เช่น 
๑) โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน 
๒) โครงกำรมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 
๓) โครงกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 
๔) โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมสถำนที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

เช่น สถำนที่บริกำรนักท่องเที่ยว ห้องน  ำ ถนน ไฟฟ้ำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น 
๒.๒.๕ ด้ำนกำรศึกษำ เช่น 

๑) โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนศึกษำ 
๒) โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ 
๓) โครงกำรจัดให้มีสถำนที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน 

/3. กำรใช้จ่ำยเงิน… 
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ที่ประชุม 
 

นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 

 
 
 

นำยนที  เพ็งพิณ 
นำยก อบต.หนองพลับ 

 
 

 3. กำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน กำรกีฬำ 
หรือกำรจัดหำ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ยำงพำรำเป็นส่วนประกอบตำมนโยบำยของรัฐบำล 

4. กำรจัดท ำโครงกำรที่จะต้องใช้แรงงำน ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเน้นกำรใช้แรงงำนในท้องถิ่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงำนในท้องถิ่น    
ก็อำจพิจำรณำใช้แรงงำนนอกเขตพื นที่ได้ตำมควำมเหมำะสม 

ทั งนี  ขอให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับพึงตระหนักว่ำเจตนำรมณ์  
ของกำรก ำหนดให้มีเงินสะสมนั น ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐำนะ
กำรเงินกำรคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับภำระในกำรแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ นกับ
ประชำชนในอนำคตที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ หรือน ำไปใช้เพ่ือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
แก่ประชำชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ  ดังนั น จึงควรพิจำรณำใช้จ่ำยเงินสะสม     
อย่ำงระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ที่ประชุมรับทรำบ 
 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนได้รับทรำบหลักเกณฑ์กำร
ใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อไปขอให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ชี แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำต่อไป 
 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ผมนำยนที  เพ็งพิณ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้สภำฯ แห่งนี 
พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน ซึ่งขณะนี กองคลังได้ท ำกำรปิดงบประมำณประจ ำปี 
25๖๒ แล้ว ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองรำยจ่ำยที่จ ำเป็น ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

(๑) เงินสะสมที่น ำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน                 ๓๐,๒๔๗,๖๑๔.๔๖  บำท 
(๒) ส ำรองงบบุคลำกร (ประมำณ ๖ เดือน)                  ๔,๒๐๐,๐๐๐  บำท 
(๓) ส ำรองจ่ำยกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน           ๑,๒๐๐,๐๐๐  บำท  
     เงินเดือน ค่ำตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก  
     (ประมำณ ๓ เดือน) และอ่ืน ๆ เช่น เบี ยผู้สูงอำยุ  
     คนพิกำร (ประมำณ ๓ เดือน) 
(๔) เงินสะสมคงเหลือ                                    ๒๔,๘๔๗,๖๑๔.๔๖ บำท 
(๕) ส ำรองกรณีสำธำรณภัย ๑๐%                        ๒,๔๘๔,๗๖๑.๔๕  บำท  
คงเหลือเงินสะสมที่น ำไปใช้จ่ำยได้                  ๒๒,๓๖๒,๘๕๓.๐๑  บำท 
จึงขอให้สภำแห่งนี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ 

/ข้อ ๘๙ พิจำรณำ... 
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  ข้อ ๘๙ พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน จ ำนวน ๕ โครงกำร งบประมำณทั งสิ น ๗๙๖,๐๐๐ บำท 
(เจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับ ทีไ่ดจ้ัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ดังนี  

๑. โครงกำรจัดซื อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั งบนพื นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนสมอดำน หมู่ที่ ๑ สถำนที่ก่อสร้ำง ในเขตชลประทำน (บริเวณคันคลอง
ระบำยน  ำ D18 ฝั่งขวำของทศทำงน  ำไหล) บ้ำนสมอดำน หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองพลับ 
อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ปริมำณงำน เครื่องออกก ำลังกำย จ ำนวน ๑๐ ชุด 
พื นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๒.๕ ตำรำงเมตร หน้ำ ๐.๑๐ เมตร งบประมำณ ๔๖๐,๐๐๐ บำท 

๒. โครงกำรขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลนคลองนำดอน 
หมู่ที่ ๒ สถำนที่ก่อสร้ำง คลองระบำยน  ำสำยนำดอน บ้ำนหนองส ำโหรง หมู่ที่ ๒ 
ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี ปริมำณงำน ช่วงที่ ๑ (คลองชลประทำน
ถึงหมู่บ้ำนจัดสรร) ขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย ๕.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ยำว ๗๙๐ เมตร 
ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลน หนำเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร 
ช่วงที่ ๒ (หมู่บ้ำนจัดสรรถึงถนนเพชรบุรีหำดเจ้ำฯ) ขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย  
๔.๐๐ – ๕.๐๐ เมตร ยำว ๓๔๕ เมตร ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอน
ดินเลน หนำเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๓ (แยกนำดอน ถึง ท่อระบำยน  ำ
เหมืองจ่ำแย้ม) ขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยำว ๓๐๐ เมตร 
ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลน หนำเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร 
งบประมำณ ๘๒,๐๐๐ บำท  

๓. โครงกำรขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลนคลองรับน  ำ
หนองพุทรำ หมู่ที่ ๕ สถำนที่ก่อสร้ำง คลองรับน  ำหนองพุทรำ (ช่วงถนนเพชรบุรี – 
หำดเจ้ำส ำรำญฯ ถึง คลองชลประทำน) หมู่ที่ ๕ ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดเพชรบุรี ปริมำณงำน ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลน
ขนำดปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ยำว ๕๕๐ เมตร วัชพืชเศษสวะ
ขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลน หนำเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๐ เมตร งบประมำณ 
๒๐,๐๐๐ บำท 

๔. โครงกำรขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลน เหมืองจ่ำแย้ม 
หมู่ที่ ๖ สถำนที่ก่อสร้ำง เหมืองจ่ำแย้ม (ถนนเพชรบุรี – หำดเจ้ำส ำรำญฯ ถึงเขตต ำบล
หนองขนำน) บ้ำนดอนยี่กรอก หมู่ที่ ๖ ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 
ปริมำณงำน ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและตะกอนดินเลนขนำดปำกคลอง
กว้ำงเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๓.๐๐ เมตร ยำว ๓๒๐ เมตร วัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยและ
ตะกอนดินเลน หนำเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๐ เมตร งบประมำณ ๑๖,๐๐๐ บำท 

๕. โครงกำรขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอยบริเวณคลองเลียบถนนในทำงหลวง
หมำยเลข ๓๑๗๗ ตอนเพชรบุรี – หำดเจ้ำส ำรำญ สถำนที่ก่อสร้ำง คลองเลียบถนน
ในทำงหลวงหมำยเลข ๓๑๗๗ ตอนเพชรบุรี – หำดเจ้ำส ำรำญ ช่วง กม.5+400 – 
กม.ที่ 9+300 ระยะทำง 3.900 กม. ในเขตพื นที่ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองฯ  
จังหวัดเพชรบุรี ปริมำณงำน ขุดลอกวัชพืชเศษสวะขยะมูลฝอย ปำกคลองกว้ำงเฉลี่ย 

/๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร … 
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นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ 
เลขำนุกำรสภำฯ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำ ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 

 ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร วัชพืชหนำเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๐ เมตร ระยะทำงประมำณ ๓,๙๐๐ เมตร 
ปริมำณวัชพืชประมำณ ๔,๖๘๐ ลูกบำศก์เมตร งบประมำณ ๒๑๘,๐๐๐ บำท 

จึงมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้สภำแห่งนี พิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ไปใช้จ่ำยตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน จ ำนวน ๕ โครงกำร งบประมำณทั งสิ น ๗๙๖,๐๐๐ บำท 
(เจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน)  ซึ่งเป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๖๗ (๑) จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน  ำ
และทำงบก และ มำตรำ 68 (๑) ให้มีน  ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร 
(๓) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน  ำ (๔) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬำ 
กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสำธำรณะ ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ (๒) 
กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน  ำ และทำงระบำยน  ำ (๔) กำรสำธำรณูปโภค
และกำรก่อสร้ำงอ่ืนๆ และ (๑๓) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับทุกท่ำนได้รับทรำบรำยละเอียด
โครงกำรเร่งด่วนตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกรำษฎร โดยขออนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวน ๕ โครงกำร งบประมำณทั งสิ น 
๗๙๖,๐๐๐ บำท (เจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) จำกท่ำนนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับแล้ว จึงขอแจ้งให้สมำชิกสภำฯทุกท่ำนทรำบว่ำอ ำนำจกำรอนุมัติ
จ่ำยขำดเงินสะสมเป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 89 ผมขอให้สมำชิกท่ำนที่มีข้อสงสัยได้สอบถำม
รำยละเอียดเพ่ิมเติมหรืออภิปรำยในประเด็นดังกล่ำวได้ มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองพลับท่ำนใดประสงค์จะอภิปรำยหรือไม่ ถ้ำไม่มีขอให้เลขำนุกำรสภำฯ 
นับองค์ประชุมเพ่ือจะท ำกำรลงมติ 
 
เรียนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ มีทั งหมด ๑๒ คน ขำดประชุม ๑ คน ลงชื่อเข้ำประชุม
๑๑ คน ขณะนี อยู่ในท่ีประชุม จ ำนวน ๑๑ คน   
 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้นับองค์ประชุมแล้ว ขอให้
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกท่ำนลงมติ 
 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
จ ำนวน ๕ โครงกำร งบประมำณทั งสิ น ๗๙๖,๐๐๐ บำท (เจ็ดแสนเก้ำหมื่นหกพัน
บำทถ้วน) ตำมรำยกำรดังกล่ำวได้ อย่ำงเป็นเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๑ เสียง  

/ระเบียบวำระท่ี ๖… 
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- ๒๘ - 
 
ระเบียบวำระท่ี ๖ 
 
 
นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
ประธำนสภำฯ 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี) 
-ไม่มี 
 
มีสมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่ำน
ที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุมในครั งนี  และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ  1๕.30 น. 

 
 

ลงชื่อ….….……………………………….…………..ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………..…………ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ) ……………………………..…………กรรมกำร 
              (นำยสน  ตำลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ……………………………..…………กรรมกำร 
           (นำงหวำนใจ  เหล็กคม) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

 
                       (นำยพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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ที่ พบ ๗๕๙๐๑/ ๔๖๑   
 

 
 
 
 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
หมู่ ๓ ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

              ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   รำยงำนกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรียน   นำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ โดยมีกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และเรื่องอ่ืน ๆ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอส่งส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                                                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                     (นำยนที   เพ็งพิณ) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
โทรศัพท์ ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๘ 
โทรสำร ๐-๓๒๕๙-๘๑๖๗ 
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................................พิมพ์ 

.................................ทาน 
...............................ตรวจ 

 
 
 

 
 
 
 

ที่ พบ ๗๕๙๐๑/ ๔๖๑   

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

 
 
 
 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
หมู่ ๓ ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

              ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง   รำยงำนกำรอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรียน   นำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จ ำนวน ๑ ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้เปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ โดยมีกำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยขำด
เงินสะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ และเรื่องอ่ืน ๆ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงขอส่งส ำเนำรำยงำน
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                                                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                     (นำยนที   เพ็งพิณ) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
โทรศัพท์ ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๘ 
โทรสำร ๐-๓๒๕๙-๘๑๖๗ 
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ที่ พบ 7๕๙๐๑/ ๑๖                                               
 

 
 

 
 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี    
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 ๘ ตุลำคม 25๖๒ 

เรื่อง  ประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน   ก ำนัน/ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1-๗ สำรวัตรก ำนัน และแพทย์ประจ ำต ำบลหนองพลับ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 1 ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำน แจ้งประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี 
สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รำษฎรต ำบลหนองพลับทรำบ หวังว่ำคงจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน
ด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 

 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                              (นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 
                                                 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
งำนกิจกำรสภำฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
โทร. 0-32๕๙-๘๑๗๘ 
โทรสำร ๐-๓๒๕๙-๘๑๖๗ 
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ที ่พบ 7๕๙๐๑/ ๑๖                                                

 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

 
 

 
 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ
ต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี    
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

 ๘ ตุลำคม 25๖๒ 

เรื่อง  ประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน   ก ำนัน/ ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1-๗ สำรวัตรก ำนัน และแพทย์ประจ ำต ำบลหนองพลับ  

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ จ ำนวน 1 ชุด 

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ  

  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำน แจ้งประชำสัมพันธ์รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี 
สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รำษฎรต ำบลหนองพลับทรำบ หวังว่ำคงจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน
ด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 

 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                              (นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 
                                                 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
 
 
 
 
งำนกิจกำรสภำฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
โทร. 0-32๕๙-๘๑๗๘ 
โทรสำร ๐-๓๒๕๙-๘๑๖๗ 
 
 
 

 

................................พิมพ์

.................................ทาน
...............................ตรวจ 
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ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรื่อง  รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
………………………………….. 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงประชำสัมพันธ์
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รำษฎร
ต ำบลหนองพลับทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  ๑๘ เดือนตุลำคม พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 (นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 
                                                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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ประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เรื่อง  รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
………………………………….. 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงประชำสัมพันธ์
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รำษฎร
ต ำบลหนองพลับทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  ๑๘ เดือนตุลำคม พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 (นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 
                                                      ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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.................................ทาน
...............................ตรวจ 



Folder:ส ำนักปลัด/ประชุมสภำฯ 4/2562 

 
 
 
 
 
 

 
 

ข่ำว 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

เร่ือง  รำยงำนกำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

………………………………….. 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ ได้ด ำเนินกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงประชำสัมพันธ์
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ สำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้รำษฎร
ต ำบลหนองพลับทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยข่ำวประชำสัมพันธ์นี  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

…………………………………………… 
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สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
เลขรับที ่          ๐๓                   . 
วันที ่   ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     . 
เวลา            ๑๓.๐๐ น.           .           

เรียน   ประธำนสภำ อบต.หนองพลับ 

ด้วยนำยอ ำเภอเมืองเพชรบุรี ได้เห็นชอบร่ำง
ข้อบัญญัติ อบต.หนองพลับ เรื่อง กำรควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย พ.ศ. ๒๕๖๒  

เห็นควรแจ้งนำยก อบต.หนองพลับประกำศใช้ 
เป็นข้อบัญญัติต่อไป 

 
 

          (นำงเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 

- แจ้งนำยก อบต.หนองพลับ ประกำศใช้
เป็นข้อบัญญัติต่อไป 

 
 

(นำยพงศ์พันธ์  เทียนแย้ม) 
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ 
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