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       รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 

การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำปี  2563 
วันที่  25  กันยายน  ๒๕63  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

ผู้มาประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 
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นายกำจร    ทองสุข 
นายถาวร   สุวัฒน์ 
นายปรีชา   นพคุณ 
นายพุฒิพงศ์   เอ่ียมละออ 
นายอมร   ตุ้มทอง 
นายพันธ์  ธิบดี 
นางบังอร  กำปั่นวงษ์ 
นายดิเรก    เสือเหลือง 
นายสุวัตร์    ใกล้ชิด 
นางลำพวน   เคหา 
นายวิเชียร  คงเหมาะ 
นายชัชวาลย์   สำแดงเดช 
นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด 
นางกัลยา  ร่วมชาติ 
นายโกศล   แสงขาว 
นายนิรัญ  ยอดแก้ว 
นายสว่าง  หอมชวน 
นายณรงค์  น้อยช่อ 
นายนิธิศ   อ่ิมสมบัติ 

    ประธานสภา 
 รองประธานสภา 
  สมาชิก  อบต.หมู่ที่  ๑ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที ่ ๑ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๒ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๒ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๓ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๔ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๕ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๕ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๖ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๗ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๗ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๘ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๘ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  ๙ 
  สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๙ 
  เลขานุการ สภา 

กำจร    ทองสุข 
ลา 
ปรีชา    นพคุณ 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
อมร    ตุ้มทอง 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก    เสือเหลือง 
ลา 
ลา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ชัชวาลย์   สำแดงเดช 
ลา 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล   แสงขาว 
ลา 
สว่าง  หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๗. 
๘. 
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13. 

 

นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นายญาณพัฒน์  เหล่าซ้วน 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นางสาวสุปราณี  วงค์เณร 
นางสาวชาลิสา  คงเจริญ 
นางพิชญาภา ขวัญเพชร 
นางปัณรสีห์  สู่ศิริรัตน์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
หัวหน้าสำนักปลัด 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการศึกษา 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
ศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
ญาณพัฒน์  เหล่าซ้วน 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
สุปราณี  วงค์เณร 
ชาลิสา  คงเจริญ 
พิชญาภา ขวัญเพชร 
ปัณรสีห์  สู่ศิริรัตน์ 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าที่ประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑         เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                               1. แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่ 
ประธาน                     -  ขอแนะนำพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 ราย คือ 
                                   นายญาณพัฒน์  เหล่าซ้วน  
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                    -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕63 เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕63 ที่ได้แจกให้กับ 
ทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
อบต.โกศล  แสงขาว      -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                     -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ทีป่ระชุม                     -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

                                        ครั้งที่ ๒/๒๕63 เมื่อวันที่ ๑4 สิงหาคม ๒๕63 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรือ่งเพื่อพิจารณา 
1.  การโอนเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕62 

ประธาน                      -  การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ขอให้ปลัดชี้แจงข้อกฎหมาย 
ปลัด อบต.                  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔                  
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป 

    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้สำนักงานปลัด
ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

หน.สำนักปลัด                 สำนักงานปลัดขอโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบดำเนินงาน 
    หมวดค่าตอบแทน   
    ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
    รายการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท  
    ขอโอนจาก  

                             แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 
                        งานบริหารทั่วไป 
                        งบดำเนินงาน 

                         หมวดค่าใช้สอย 
                         ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                     งบประมาณอนุมัติ จำนวน 35๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                     จำนวน ๑๗5,678 บาท งบประมาณท่ีจะขอโอนลด จำนวน ๑๗5,678 บาท   
                    งบประมาณหลังการโอน ๐ บาท 

                งานบริหารทั่วไป 
                        แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 
                        งบดำเนินงาน 

                         หมวดค่าใช้สอย 
                         ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                                หมวดอ่ืนๆ 
                                              (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง) 

                                งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
                                งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
                              งบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท   
                              งบประมาณหลังการโอน ๐ บาท 
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                     งานบริหารทั่วไป 
                     แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 
                     งบดำเนินงาน 

                      หมวดค่าใช้สอย 
                      ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                          หมวดอื่นๆ  
                                          (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบัน) 

                              งบประมาณอนุมัติ จำนวน 5๐,๐๐๐ บาท  
                              งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๔๒,๒๒๐ บาท 
                            งบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน ๓5,๓๒๒ บาท  
                            งบประมาณหลังการโอน ๖,๘๙๘ บาท 
                           รวมโอนลดทั้งสิ้น ๙๑๑,๐๐๐ บาท 

นวช.จัดเก็บรายได้       - กองคลังขอโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
                          งานบริหารงานคลัง 

                     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                     งบดำเนินงาน 

                      หมวดค่าใช้สอย 
                      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                           หมวดอื่น ๆ  
                                           (โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) 

                      งบประมาณอนุมัติ จำนวน  300,000  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    
                       จำนวน 165,400 บาท  งบประมาณที่จะขอโอนเพ่ิม จำนวน  1,834,600  บาท   
                       งบประมาณหลังการโอน  จำนวน  2,000, 000 บาท 

            โอนลดจาก 
                    แผนงานบริหารทั่วไป 
                    งานบริหารงานทั่วไป 
                    งบบุคลากร 

                     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                     ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก 

                 งบประมาณอนุมัติ จำนวน 532,๐8๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                 จำนวน  82,768 บาท งบประมาณท่ีจะขอโอนลด จำนวน 82,768 บาท 
                งบประมาณหลังการโอน 0.00  บาท 

                    แผนงานบริหารทั่วไป 
                    งานบริหารงานทั่วไป 
                    งบบุคลากร 

                     หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                     ประเภท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 

                     งบประมาณอนุมัติ จำนวน  45,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                      จำนวน 6,773 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน 6,773 บาท  
                      งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
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                        แผนงานบริหารทั่วไป 
                        งานบริหารงานทั่วไป 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
                         ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  45,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                           จำนวน 6,773 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน 6,773 บาท   
                           งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                         แผนงานบริหารทั่วไป 
                   งานบริหารงานทั่วไป 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  4,079,960 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                          จำนวน 597,834 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  597,834 บาท  
                          งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                แผนงานบริหารทั่วไป 
                   งานบริหารงานทั่วไป 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  21,960 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                          จำนวน 19,273 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  19,273 บาท 
                          งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
                        แผนงานบริหารทั่วไป 
               งานบริหารงานทั่วไป 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  168,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                          จำนวน 14,000 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  14,000 บาท   
                           งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
                    แผนงานบริหารทั่วไป 
                   งานบริหารงานทั่วไป 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

                          งบประมาณอนุมัติ จำนวน  236,640 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                            จำนวน 13,020 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  13,020 บาท   
                            งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

   



~ ๖ ~ 
 

                     แผนงานบริหารทั่วไป 
                    งานบริหารงานทั่วไป 
                         งบบุคลากร 

                          หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                          งบประมาณอนุมัติ จำนวน  1,359,120 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                            จำนวน 275 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  275 บาท   
                            งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
                  แผนงานบริหารทั่วไป 
                     งานบริหารงานทั่วไป 
                          งบ บุคลากร 

                           หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                           ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

                           งบประมาณอนุมัติ จำนวน  126,780 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                             จำนวน 1,544 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  1,544 บาท   
                             งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

             แผนงานบริหารทั่วไป 
                     งานบริหารงานคลัง 
                          งบ บุคลากร 

                           หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                           ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

                           งบประมาณอนุมัติ จำนวน  1,374,720 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                             จำนวน 171,282 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  171,282 บาท  
                             งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
                          แผนงานบริหารทั่วไป 
                      งานบริหารงานคลัง 
                           งบบุคลากร 

                            หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                            ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 

                            งบประมาณอนุมัติ จำนวน  42,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                              จำนวน 24,907 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  24,907  บาท  
                              งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
                          แผนงานบริหารทั่วไป 
                           งานบริหารงานคลัง 
                          งบ บุคลากร 

                           หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                           ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

                           งบประมาณอนุมัติ จำนวน  276,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                            จำนวน 15,720 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  15,720 บาท  
                            งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
 



~ ๗ ~ 
 

                     แผนงานบริหารทั่วไป 
                     งานบริหารงานคลัง 
                          งบ บุคลากร 

                           หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                           ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                           งบประมาณอนุมัติ จำนวน  723,480 บาท งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 
                             จำนวน 6,120 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  6,120 บาท   
                             งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                แผนงานบริหารทั่วไป 
                     งานบริหารงานคลัง 
                          งบบุคลากร 

                           หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                           ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

                           งบประมาณอนุมัติ จำนวน  57,180 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                            จำนวน 2,400 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  2,400 บาท  
                            งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                     แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                    งานการศึกษา 
                         งบบุคลากร 

                          หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                          ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

                          งบประมาณอนุมัติ จำนวน  958,200 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                           จำนวน 447,420 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  447,420 บาท  
                           งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                   งานการศึกษา 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  42,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                          จำนวน 42,000 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  42,0000 บาท  
                          งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                   แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                        งานการศึกษา 
                        งบบุคลากร 

                         หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                         ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                         งบประมาณอนุมัติ จำนวน  814,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                          จำนวน 48,840 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  48,840 บาท   
                          งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 
 



~ ๘ ~ 
 

                   แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
                       งานการศึกษา 
                       งบบุคลากร 

                        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                        ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

                        งบประมาณอนุมัติ จำนวน  81,800 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                         จำนวน 6,020 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  6,020 บาท   
                         งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                       งานสาธารณสุข 
                       งบบุคลากร 

                        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

                        งบประมาณอนุมัติ จำนวน  443,160 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
                         จำนวน 157,800 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  157,800 บาท   
                         งบประมาณหลังการโอน จำนวน  0.00  บาท 

                  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                       งานสาธารณสุข 
                       งบบุคลากร 

                        หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                        ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                        งบประมาณอนุมัติ จำนวน  1,348,080 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
                         จำนวน 173,542 บาทงบประมาณที่จะขอโอนลด จำนวน  169,831 บาท  
                         งบประมาณหลังการโอน จำนวน  3,711  บาท 
                       รวมโอนลดทั้งสิ้น  1,834,600  บาท 

ผอ.กองช่าง                 - กองช่างขอโอนงบประมาณ  ดังนี้ 
              แผนงานเคหะและชุมชน 

               งานไฟฟ้าถนน 
               งบลงทุน 
               หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
               ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลอง 
                                 หนองข้าวเหนียว(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 
                ตั้งไว้ 440,000 บาท 
                เห็นควรโอนเพิ่ม 440,000 บาท คงเหลือ 440,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

               แผนงานเคหะและชุมชน 
                 งานไฟฟ้าถนน 
                 งบลงทุน 
                 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ 
                                   (ช่วงหัวเขาน้อย) หมู่ที่ 3 
                  ตั้งไว้ 330,000 บาท 
                  เห็นควรโอนเพิ่ม 330,000 บาท คงเหลือ 330,000 บาท 

                แผนงานเคหะและชุมชน 
                 งานไฟฟ้าถนน 
                 งบลงทุน 
                 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหินกอกแกระ หมู่ที่ 5 
                      ตั้งไว้ 90,000 บาท 

               เห็นควรโอนเพิ่ม 90,000 บาท คงเหลือ 90,000 บาท 
               แผนงานเคหะและชุมชน 

                งานไฟฟ้าถนน 
                งบลงทุน 
                หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ หมู่ที่ 3 
                 ตั้งไว้ 130,000 บาท 
                 เห็นควรโอนเพิ่ม 130,000 บาท คงเหลือ 130,000 บาท 

              แผนงานเคหะและชุมชน 
                งานไฟฟ้าถนน 
                งบลงทุน 
                หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนกเงือก หมู่ที่ 4 
                 ตั้งไว้ 119,000 บาท 
                 เห็นควรโอนเพิ่ม 119,000 บาท คงเหลือ 119,000 บาท 

               แผนงานเคหะและชุมชน 
                งานไฟฟ้าถนน 
                งบลงทุน 
                หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามร้อยยอด 29(ช่วงที่ชำรุด)  
                                  หมู่ที่ 5 
                 ตั้งไว้ 110,000 บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

                   เห็นควรโอนเพิ่ม 110,000 บาท คงเหลือ 110,000 บาท 
                แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานไฟฟ้าถนน 
                  งบลงทุน 
                  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย 
                                    (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 4 
                   ตั้งไว้ 180,000 บาท 
                   เห็นควรโอนเพิ่ม 180,000 บาท คงเหลือ 180,000 บาท 

                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งานไฟฟ้าถนน 
                  งบลงทุน 
                  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 1 
                   ตั้งไว้ 120,000 บาท 
                   เห็นควรโอนเพิ่ม 120,000 บาท คงเหลือ 120,000 บาท 
                                      โอนลดจาก 
                    แผนงานเคหะและชุมชน 
                   งานไฟฟ้าถนน 
                   งบลงทุน 
                   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ(ช่วงท่ี 1) หมู่ที่ 2 
                    ตั้งไว้ 1,195,000 บาท 
                    งบประมาณก่อนโอน 120,000 บาท 
                    เห็นควรโอนลด 120,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                   งานไฟฟ้าถนน 
                   งบลงทุน 
                   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                    ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
                    งบประมาณก่อนโอน 305,540 บาท 
                    เห็นควรโอนลด 305,540 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                 แผนงานเคหะและชุมชน 
                   งานไฟฟ้าถนน 
                   งบลงทุน 
                   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 



~ ๑๑ ~ 
 

                   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสำแดงเดชพัฒนา หมู่ที่ 6 
                    ตั้งไว้ 200,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 16,000 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 14,460 บาท คงเหลือ 1,540 บาท 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                    งานบริหารทั่วไป 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าตอบแทน 
                    ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                     ตั้งไว้ 40,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 8,584 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 5,559 บาท คงเหลือ 3,025 บาท 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                     งานบริหารทั่วไป 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าใช้สอย 
                    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                     ตั้งไว้ 270,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 174,441 บาท 

                   เห็นควรโอนลด 174,441 บาท คงเหลือ 0 บาท 
                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                    งานบริหารทั่วไป 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าวัสดุ 
                    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                      หมวดอ่ืนๆ 
                     ตั้งไว้ 150,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 150,000 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                    งานบริหารทั่วไป 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าวัสดุ 
                    ประเภทวัสดุสำนักงาน 
                     ตั้งไว้ 150,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 94,317 บาท 

                   เห็นควรโอนลด 90,000 บาท คงเหลือ 4,317 บาท 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

                  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าใช้สอย 
                    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                      หมวดอ่ืนๆ 
                    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
                     ตั้งไว้ 200,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 176,780 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 130,000 บาท คงเหลือ 46,780 บาท 

                  แผนงานการศึกษา 
                    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าใช้สอย 
                    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                      รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด 
                     ตั้งไว้ 270,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 121,615 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 119,000 บาท คงเหลือ 2,615 บาท 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                    งานบริหารทั่วไป 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าใช้สอย 
                    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                      รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                     ตั้งไว้ 200,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 168,168 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 110,000 บาท คงเหลือ 58,168 บาท 

                  แผนงานสาธารณสุข 
                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                    งบดำเนินงาน 
                    หมวดค่าใช้สอย 
                    ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
                     ตั้งไว้ 350,000 บาท 
                     งบประมาณก่อนโอน 188,825 บาท 
                     เห็นควรโอนลด 180,000 บาท คงเหลือ 8,825 บาท 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

            แผนงานสาธารณสุข 
              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
              งบเงินอุดหนุน 
              หมวดเงินอุดหนุน 
              ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 
              อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ 
                                ด้านสาธารณสุข 
               ตั้งไว้ 180,000 บาท 
               งบประมาณก่อนโอน 180,000 บาท 
                เห็นควรโอนลด 120,000 บาท คงเหลือ 60,000 บาท 
ประธาน                    -  ตามท่ีปลัดอบต. หน.สำนักปลัด นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผอ.กองช่าง  
                                 ได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเงิน   
                                 งบประมาณให้ทราบแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ 
                                 ประมาณการของช่าง  ที่ได้แจกแล้วมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

หรือไม่เชิญครับ 
ที่ประชุม                   -  ไม่มี   
ประธาน                    -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถามและมีความเห็น  ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติการโอน  
   เงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 ด้วยครับ 
ที่ประชุม          -  เห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
                                 รายการใหม่ได้ 
                             2. การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563    
ประธาน                    -  ในวาระนี้ผมขอเชิญปลัดได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย ให้สมาชิกทราบ 
ปลัด อบต.                     เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน 
                               -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
                               -   ข้อ 57 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ

สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหรือตาม
ข้อผูกพัน"  

                               -  ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี  

                              -  ขอ้ 59(1) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

                               -  ดังนั้น จึงขอให้ท่านประธานสภาได้ขอมติจากสภาเพื่อขอกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
จำนวน  10  โครงการ   

                                 โครงการจากเงินเหลือจ่าย  ปีงบประมาณ  2563  จำนวน  8  โครงการ                     
(กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)  ดังนี้ 

                       1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่คุณฟ้อน-ปลายคลอง                
หนองข้าวเหนียว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร               
หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร งบประมาณ 
440,000 บาท 

                       2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพี่รงค์-ถ้ำเสือ                  
(ช่วงหัวเขาน้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด                   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร            
หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร งบประมาณ 
330,000 บาท  

                       3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหินกอกแกระ หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  840 ตารางเมตร 
งบประมาณ 90,000 บาท  

                       4. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยหลังโรงแรมไพรเวซี่ หมู่ที่ 3 ตำบล                 
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,160 
ตารางเมตร งบประมาณ 130,000 บาท 

                       5. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยนกเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 119,000 บาท 

                       6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามร้อยยอด 29 (ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 
5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร งบประมาณ 110,000 บาท  

                       7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านพุน้อย(ช่วงที่ชำรุด) 
หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

                       8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ่อหยอง-บ้านนายสำเริง หมู่ที่ 1 ตำบล              
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง                 
4.00 เมตร ระยะทาง 320 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้าง              
ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร งบประมาณ 120,000 บาท  

                          ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รวม 8 โครงการ 
                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,519,000  บาท 

                                โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
                       1. ค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวถ้ำพระยานครแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด(ตราประจำจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) หมู่ที่ 8 ความกว้างผิวทาง 6.00 เมตร ยาว 55 เมตร 
งบประมาณ 420,000 บาท 

                       2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายพ้วน เชื่อมหนองไผ่ บ้านดอนเตาเหล้า หมู่
ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 380 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,330 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
กำหนด งบประมาณ 210,000 บาท 

                          ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน รวม 2 โครงการ 
                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000  บาท 
                      โครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

                     1. โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ขนาดสูง 15 
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 
315,000 บาท 

                     2. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรั้วลวดหนามรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
สามร้อยยอด รั้ว คสล.สูง 2 เมตร ยาว 108.5 เมตร และรั้วลวดหนาม 7 เส้น  
ยาวไม่น้อยกว่า 297 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
กำหนด ‘งบประมาณ 489,000 บาท 

                     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเผือก บ้านบางปู            
หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 
2.5 เมตร ระยะทาง 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
140 ตารางเมตร งบประมาณ 90,000 บาท 

                     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโสภณ บ้านบางปู           
หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
224 ตารางเมตร งบประมาณ 117,000 บาท 

                        ขออนุมัติกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน รวม 4 โครงการ 
                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,011,000  บาท 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

ประธาน              -  ตามท่ีปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ผมขอมติจากท่ีประชุม
ด้วยครับ 

ที่ประชุม              -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  รวม 10 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,149,000 บาทและกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  รวม 4 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,011,000 บาทและอนุมัติ
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2563  ออกไปได้ 1 ปี 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน               -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ผอ.กองช่าง            -  ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามร้อยยอด 29              

(ช่วงที่ชำรุด) หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้าง                  
ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร งบประมาณ 110,000 บาท โดยแก้ไขรายละเอียดเป็น
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 

ที่ประชุม               -  รับทราบ 
นายโกศล แสงขาว   -  หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการมีที่ก้ันรถว่าควรดำเนินการอย่างไร 
นายกอบต.             -  ถ้าเป็นการซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนอบต.สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะเป็นหน้าที่

ของอบต.ที่ต้องดำเนินการแต่ต้องดูว่าบริเวณนั้นเป็นเขตท่ีดินของใครอบต.สามารถเข้าไป
ดำเนินการบริหารได้ไหม 

ที่ประชุม                -  รับทราบ 
ผญ.ศักดิ์สิทธิ์           -  เปิดรับสมัคร งานวิ่งชุมชนจัดโดยชุมชน สภาผู้นำตำบลสามร้อยยอด  ครั้งที่ 2 
ชาโรจน์                    กลับมาสร้างความประทับใจกับท่านอีกครั้ง 
                              SAMROIYOT MINI RUN ตอน รับลม ชมหาด อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
                              รายละเอียดการสมัคร 
                              ระยะเวลาการรับสมัคร 
                              วันที ่ 23 ก.ย. - 15 ต.ค. 63 
                              ค่าสมัคร 
                              ระยะ  11    กิโลเมตร      500    บาท 
                              ระยะ   5    กิโลเมตร      300    บาท 
                              รับเสื้อสวยพร้อมของที่ระลึก 1 ชิ้น ทุกท่านจ้า 
                              สนใจสมัครไดท้ี่ 
                              ☎  063 9144991    ไก ่
                ☎  081 1949795     เก ๋
                               ☎ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ใน ต.สามร้อยยอด 
                               รายได้จากการจัด มอบเป็นทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนในตำบล 
                               สามร้อยยอด 6 แห่ง 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 

 

ที่ประชุม             -  รับทราบ 
ประธาน             -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมกัน 
                           ในวันนี ้
 

เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
 

 (ลงชื่อ)                          นิธิศ  อิ่มสมบัติ       ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ )     
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ไดท้ำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยวิสามัญ                
สมัยที่ 2  ประจำปี  2563  ในวันที่  25  กันยายน  ๒๕63  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
      

ตรวจถูกต้อง 
 

         (ลงชื่อ)            อมร  ตุ้มทอง   (ลงชื่อ)        โกศล  แสงขาว 
       (นายอมร  ตุ้มทอง)        (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
   (ลงชื่อ)                  กำจร  ทองสุข      ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                 (นายกำจร  ทองสุข) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


