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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  ๑/๒๕63 
วันที่  ๑2  พฤษภาคม 2563  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

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 
นายณัฐพัชร์   สำแดงเดช 
นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด 
นางกัลยา  ร่วมชาติ 
นายโกศล   แสงขาว 
นายนิรัญ  ยอดแก้ว 
นายสว่าง  หอมชวน 
นายณรงค์  น้อยช่อ 
นายนิธิศ   อ่ิมสมบัติ 

  ประธานสภา 
  รองประธานสภา 
  สมาชิก  อบต.หมู่ที่  ๑ 
  สมาชิก  อบต. หมู่ที่  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 
  เลขานุการสภา 

กำจร  ทองสุข 
ถาวร  สุวัฒน์ 
ปรีชา  นพคุณ 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
อมร  ตุ้มทอง 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวัตร์  ใกล้ชิด 
ลำพวน  เคหา 
ลา 
ณัฐพัชร์  สำแดงเดช 
สัมฤทธิ์  แดงเลือด 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล  แสงขาว 
นิรัญ  ยอดแก้ว 
สว่าง  หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
นายฉัตรชัย  ชาโรจน์ 
นายสิทธิ์ศักดิ์  น้อยผลเพชร 
นายภควัต  เสรีรักษ์ 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นางสาวสุปราณี  วงค์เณร 
นางพิชญาภา  ขวัญเพชร 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นางธนิสรา  สุขกันตะ 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นางสาวชุลี  ลิ้มประดิษฐ์ 
นางสาวณัฎฐานันท์ สายน้ำเขียว 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
กำนันตำบลสามร้อยยอด 
ชลประทานประจวบฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักวิชาการพัสดุ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยกองช่าง 
รองปลัด 
นักวิชาการศึกษา 
สสส. 
สสส. 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
ศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน ์
ฉัตรชัย  ชาโรจน ์
สิทธิศักดิ์  น้อยผลเพชร 
ภควัต  เสรีรักษ์ 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
สุปราณี  วงค์เณร 
พิชญาภา  ขวัญเพชร 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
ธนิสรา  สุขกันตะ 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
ชุลี  ลิ้มประดิษฐ์ 
ณัฎฐานันท์ สายน้ำเขียว 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                               1. แนะนำรองนายกอบต. 
 ประธาน                    -  ด้วยมีคำสั่งแต่งตั้งรองนายก อบต. สามร้อยยอด ขอให้รองนายก อบต.แนะนำตัวกับ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดด้วยครับ 
นายสมบูรณ์ ปรางงาม    -  เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                                   ผมนายสมบูรณ์ ปรางงาม ตำแหน่ง รองนายก อบต.สามร้อยยอด 
ประธาน                      -  ด้วยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งเรื่องการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ 

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                         
หรือโรคโควิด-19 

เลขานุการสภา             -  ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ อปท.กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ  
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                         
หรือโรคโควิด-19  และให้อปท.จัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านในชุมชนที่เป็น  
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                                   จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือสกัดกั้นการเข้า
ออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงและให้ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ                
ที่จุดตรวจ 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ประธาน                     -  ขอให้เจ้าหน้าที่จากชลประทานชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินการโครงการ

ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมอาคารประกอบ
และระบบส่งน้ำ 

นายภควัต เสรีรักษ์       -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน ผมเป็น
ตัวแทนจากสำนักงานชลประทานขอชี้แจงเก่ียวกับเรื่องการดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมอาคารประกอบ
และระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหน้าป้อม เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาให้ชลประทานมา
ดำเนินการในเรื่องต่างๆจึงขอปรึกษาหารือว่าควรดำเนินการอย่างไร 

นายก อบต.                 -  ในที่ประชุมสภายังไม่ลงมติเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ
บ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ            
หมู่ที่ 2 บ้านหน้าป้อม เพราะบางเรื่องยังตกลงไม่ได้ขอปรึกษาหารือแล้วค่อยตัดสินใจ
เรื่องดังกล่าวในวาระต่อไป 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ตระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563            
ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
หรือไม ่ โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้อง
แก้ไขเชิญคณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.ลำพวน เคหา         -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                       -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                      - ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
                                   ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                               - เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 
                                  งบประมาณ 2563 (กองคลัง)  
ผอ.กองคลัง                 เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                              -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) กำหนด
ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                              -  ด้วย กองคลัง มีความประสงค์ต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ภายในกองคลัง  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นและประกอบกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่า (416-51-0007) ความสามารถในการใช้งานบนระบบ
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เครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ ไม่สามารถรองรับกับระบบอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน (ช่องรับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น 10/100  แต่ระบบอินเตอร์เน็ต
ที่ใช้ปัจจุบัน 10/100/1000)  จึงให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงานอย่างมาก การ
ทำงานบนระบบเครือข่าย 1 โครงการใช้เวลาทำงาน 1 วัน ส่งผลต่อการปฎิบัติ
ก่อให้เกิดการกระจุกตัวของงาน จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ดังรายการต่อไปนี้ 

                                  1.โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
                                  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                                  1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 
                                        กว่า 19 นิว้  ราคา 30,000.-บาท จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 30,000.-บาท 

   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม  
   2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  ข้อ 9)  (สำหรับงานแผนที่ภาษี) 

                                  1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)    
                                        ราคา 17,000.-บาท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 17,000-บาท 

    (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน   
    มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 7) (สำหรับงานพัสดุ) 
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 9,000.-บาท 
      จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 9,000.-บาท 
      (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
      มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อ 51) 
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800va ราคา 2,500 บาท  จำนวน 2 เครื่อง   
      เป็นเงิน 5,000.-บาท 
      (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  ข้อ 61) 
1.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800.-บาท ต่อชุด จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 
7,600.-บาท 

      (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  ข้อ 69) 

      รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  68,600.-บาท  
      2.โอนลดงบประมาณ 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน 
      2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.-บาท  โอนลด 50,000.-บาท คงเหลือ  - บาท 
      2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 17,300.-บาท  
            โอนลด 17,300.-บาท  คงเหลือ – บาท 
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      2.3 ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 69,000.-บาท  โอนลด 1,300.-บาท  คงเหลือ  
67,700.-บาท 

                                               รวมโอนลดงบประมาณ  68,600.-บาท 
                               2.  เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                    ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายฯเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ     -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) 
กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                -    การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท              
ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

                       1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                        - มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น บานหน้าแบบกระจกใส และมีคุณสมบัติ 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ตั้งไว้ 5,500 บาท 
                      แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
                            ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
                           - ตู้สูง แบบ 2 บาน บานหน้าแบบกระจกใส 
                           - ราคาตามท้องตลาด 
                           - ตั้งไว้ 5,500 บาท 
                      2. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาทรวมค่าติดตั้ง  
                                      เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2561  
                                      สำนักงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                           - ขนาดไม่ต่ำกว่า 17,000 บีทียู 
                           - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
                           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า 
                                          เบอร์เบอร์ 5 ตั้งไว้ 17,000 บาท 
                        แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
                            เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาทรวมค่าติดตั้ง  
                                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม  
                                           ปี2562 สำนักงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                           - ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 
                           - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
                           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า 
                                           เบอร์ 5 ตั้งไว้ 17,000 บาท 
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        3. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  
                                  โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
                      -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
                      -ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ 
                      -ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,100 รอบต่อนาที 
                      -ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
                      -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ตั้งไว้ 7,000 บาท 
                    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์  
                                     เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ  
                                     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                      -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
                      -ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ 
                      -ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที 
                      -ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
                      -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ำ 
                     -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 สำนักงบประมาณ 
ประธาน                       -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วหากเห็นชอบขอให้

สภามีมติเพ่ือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ประชุม                       -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพ่ือให้

สามารถดำเนินการต่อไปได้      
                                3.  เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
                                       ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ประธาน                       -   ในวาระนี้ผมขอให้ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
ผอ.กองช่าง                   -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
                                    ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) 

กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                   -  การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
                                      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค มีรายละเอียดดังนี้ 
                    - โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรั้วลวดหนามรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             
รั้ว คสล.สูง 2 เมตร ยาว 104 เมตรและรั้วลวดหนาม 7 เส้น ยาว 247 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า100 ข้อ 11) งบประมาณ 495,000 บาท  
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                             แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                     -  โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.และรั้วลวดหนามรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์            
รั้ว คสล.สูง 2 เมตร ยาว 108.5 เมตร และรั้วลวดหนาม 7 เส้น ยาวไม่น้อยกว่า 
297 เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่ วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด                 
(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ข้อ 11) 
งบประมาณ 495,000 บาท  

ประธาน                           -  ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วหากเห็นชอบขอให้สภามีมติเพ่ือ 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง 

                                         สาธารณูปโภค  
ที่ประชุม                            - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพ่ือให้  

สามารถดำเนินการต่อไปได้      
ระเบียบวาระท่ี ๔                เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน                -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
นางสาวชุลี ลิ้มประดิษฐ์           รายงานผลการจัดทำของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โลก  ผู้ป่วยสะสม     4,243,626  คน       

 เสียชีวิต  264,020  คน 
ประเทศไทย ผู้ป่วยสะสม    2,989  คน   รักษาหาย 2,761 คน  กำลังรักษา  173 

คน    เสียชีวิต  55  คน 
  ผู้ป่วยสะสม    3,015  คน   รักษาหาย  2,796  คน   กำลังรักษา   223  

คน    เสียชีวิต  56  คน 
         จ.ประจวบฯ       ผู้ป่วยสะสม  17  คน         รักษาหาย  15  คน          กำลัง

รักษา  -  คน  เสียชีวิต  2  คน  (39 วัน) 
         ตำบลสามร้อยยอด  เข้าพ้ืนที่  342 คน   อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตุอาการ  20  ราย  
  หมู่ที่ 1 จำนวน   1   คน 
  หมู่ที่  2 จำนวน   4   คน  
  หมู่ที่  4 จำนวน     6   คน 
  หมู่ที่  5 จำนวน   2   คน 
  หมู่ที่  9 จำนวน   7   คน 
 
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การประชาสัมพันธ์ป้าย หอกระจายข่าว และจัดรถประชาสัมพันธ์ 
การสนธิกำลังจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรอง 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
มาตรการด้านการจัดการตลาด ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ 
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หน้าที่ 
-  ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศของจังหวัด คำสั่งข้อกำหนดของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548  
   และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-  ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในพ้ืนที่เสี่ยงเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางเข้าพ้ืนที่ตำบลสามร้อยยอดจัดระเบียบเดินทาง 

การจราจร พฤติกรรมที่เสี่ยง 
-  จัดหา และบริหารจัดการหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือเพ่ือกระจายให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุด

ตรวจหรือจุดสกัด และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
-  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   อำเภอสามร้อยยอด  และประชาชน 
-  ให้มีหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ.2558 (ฉบับที่3และ4) พ.ศ..2563 ปฎิบัติการณ์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  คัดกรอง แยกกัก  กักกัน 
คุมไว้สังเกตอาการ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือโควิด 19 

-  ให้มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ  สนับสนุน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
   (ฉบับที่ 3และ 4) พ.ศ..2563 ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ คัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต 
   อาการ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 หรืออ่ืนๆตามที่ได้มอบหมาย 
 



~ ๑๐ ~ 

 

 
 

 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 

 

ร้านค้า  ได้นำคำสั่งลงแจ้งร้านค้าและให้คำแนะนำในการสวมแมส ตั้งเจลแอลกอฮอล์  ขอความร่วมมืองดจำหน่าย
แอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่  10-30 เมษายน 2563 แต่ยังมีบางร้านตั้งโชว์แอลกอฮอล์ไว้ในตู้จึงมีการตักเตือน 

สถานประกอบการณ์  ได้ลงเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ และติดตามข้อมูลกับผู้ประกอบการเป็นระยะ 
ตามท้องถนน     ยังพบผู้ที่สัญจรไปมา หรือ ประชาชนในตำบล ยังพบไม่สวมใส่แมสขณะขับรถยนต์หรือมอเตอร์ 

ไซด์ได้มีการแนะนำตักเตือนขอความร่วมมือเมื่อออกจากบ้านให้ใส่แมสทุกครั้ง 

 



~ ๑๒ ~ 

 

 

 



~ ๑๓ ~ 

 

 
 

 



~ ๑๔ ~ 

 

 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ประธาน                     -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
ประธาน                     -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้าน                

ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ขอบคุณครับ 
 

   เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
 (ลงชื่อ)                         นธิิศ  อิ่มสมบัติ                        ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ )     
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  สมัยสามัญ           
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
 
     ตรวจถูกต้อง 
        (ลงชื่อ)             อมร  ตุ้มทอง         (ลงชื่อ)      โกศล  แสงขาว     
       (นายอมร  ตุ้มทอง)            (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    
 
 
 



~ ๑๕ ~ 

 

   (ลงชื่อ)                 ลำพวน  เคหา 
                 (นางลำพวน  เคหา) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงชื่อ)                 กำจร  ทองสุข    ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายกำจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


