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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งท่ี  ๑/๒๕63 
วันที่  ๑0  พฤศจิกายน  ๒๕63  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 
ลา 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวัตร์  ใกล้ชิด 
ลำพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ลา 
ลา 
ลา 
โกศล  แสงขาว 
นิรัญ  ยอดแก้ว 
ลา 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. 
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นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นางสาวสุปราณี วงค์เณร 
น.ส.รุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
นายภุชงค์  แสงใส 
นายพงค์ภาค  ใจเด็ด 
นางสาวกรวรรณ  แทนคุณ 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นายชรินทร์  หน่อทิม 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ช่วยกำนันหมู่ที่ 9 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
สุปราณี  วงค์เณร 
รุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
ภุชงค์  แสงใส 
พงค์ภาค  ใจเด็ด 
กรวรรณ  แทนคุณ 
ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 
ชรินทร์  หน่อทิม 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                               1. แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย 
ประธาน                         - พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย คือ 
                                     1. นายภชุงค์ แสงใส ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
                                         โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
                                     2.  นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีประเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ       
                                          โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
   2. รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 
ประธาน   -  ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
                                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕63  ให้ที่ประชุมทราบ  ขอเชิญครับ 
ผอ.กองคลัง                เรียน  คณะผู้บริหาร  ท่านประธานสภา  สมาชิก อบต.สามร้อยยอด ทุกท่าน  
                               -  ข้าพเจ้าขอชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕63  ดังนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

           หมายเหตุ 
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน           2      27,664,624.00 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด และเงินฝากธนาคาร          3      38,177,165.33  
เงินฝากกระทรวงการคลัง                      4                                     35,575.00 
รายไดจ้ากรัฐบาลค้างรับ          5             35,910.00 
ลูกหนี้ค่าภาษี          6        3,273,708.24 
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        7           194,325.00 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน                     8                                           - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       41,718,683.57 
รวมสินทรัพย ์                                                               41,718,683.57 
ทุนทรัพย์สิน                                   2                            27,664,624.00 
หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 
รวมจ่ายคา้งจ่าย                                9     6,453,277.94 
เงินรับฝาก                                      10     2,596,954.66 
รวมหนี้สินหมุนเวียน                                            9,050,232,60 
รวมหนี้สิน       9,050,232,60 
เงินสะสม   
เงินสะสม                                       11                             18,947,020.17 
เงินทุนสำรองเงินสะสม         12     13,721,430.80 
รวมเงินสะสม        32,668,450.97 
รวมหนี้สินและเงินสะสม        41,718,683.57 

ที่ประชุม                         -  รับทราบ 
                               3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประธาน                      -  ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ที่ประชุม
ทราบ  ขอเชิญครับ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ      -  เรียน  คณะผู้บริหาร  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก อบต. สามร้อยยอด ท่านปลัด 
ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ข้อ 14 วรรค 5 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
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                                     แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งตอนนี้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เสร็จสิ้น
แล้ว จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดทราบ  

ที่ประชุม                     -   รับทราบ 
ประธาน                     -  ขอให้นักวิชาการศึกษารายงานผลเกี่ยวกับการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564 
                                    ขอเชิญครับ 
นักวิชาการศึกษา           -  เรียน คณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.สามร้อยยอด ท่านปลัด 
                                   การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564 ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับวันเด็กว่าควรจัดรูป             

แบบใดควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยคิดว่ารูปแบบงานวันเกิดควรจัดตามโรงเรียน
เพราะเป็นช่วงการติดเชื้อโควิดขอปรึกษาว่าควรทำอย่างไรให้ทุกคนช่วยกันตัดสินใจ 
ว่าควรจัดแบบเดิมหรือแบบไปตามโรงเรียนค่ะโดยจัดในวันที่ 9 มกราคม 2563 

ที่ประชุม                     -  รับทราบและเห็นควรให้จัดตามโรงเรียน 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563 ที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่  
โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้องแก้ไขเชิญ
คณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.โกศล แสงขาว       -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไมม่ีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                      -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                     -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

                                       ประจำปี 2563  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่และขอเพิ่มเติมรายละเอียด 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564งบประมาณ 2564   

ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกอองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง       -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

      ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔                  
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
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                                     รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่และขอเพ่ิมเติมรายละเอียดตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564งบประมาณ 2564   

      ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

                         1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2kVa โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 

                                        - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVa(1,200 Watts) 
                                        - มีชว่งแรงดันไฟฟ้า Input(VAC)ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
                                        - มีชว่งแรงดันไฟฟ้า Output(VAC)ไม่มากกว่า 220+/-10% 
                                        - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 
                                          (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
                               จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์                

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                             1.เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  
                                คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                                - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts) 
                                - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
                                               (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                                               คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) 
                             2.เพ่ือจัดซื้อโต๊ะข้าราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

โต๊ะข้าราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

                             3.เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ระดับ 1-3 จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท  
(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) 

                                           เนื่องจากเครื่องสำรองไฟที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัตินั้นไม่ใช่ประเภทที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์สำนักงานแต่เป็นประเภทที่ใช้ในระบบแม่ข่ายและขอเพ่ิมเติม
รายละเอียดของหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  
ค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 

                             ขอเพิ่มเติมรายเอียดข้อบัญญัติ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ 
ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

                           1.ค่าจ้างเหมาบริการ 
                                        เพ่ือจ่ายเป็น -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
                                         - ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ 
                                         - ค่าล้างฟิล์ม อัดขยายรูป 
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                                         - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบน้ำ หรือค่าบริการที่จำเป็นอ่ืน 

                                        แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

                         1.ค่าจ้างเหมาบริการ 
                                      เพ่ือจ่ายเป็น -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
                                       - ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ 
                                       - ค่าล้างฟิล์ม อัดขยายรูป 
                                            - ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ 
                                              ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมา

สูบน้ำ หรือค่าบริการที่จำเป็นอ่ืน 
                            - ค่ารังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ ที่สาธารณะ ฯลฯ 
ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                        

หมวดคา่ครุภัณฑ์ และขอเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 ขอเพิ่มเติมรายเอียดข้อบัญญัติ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการ 

ที่ประชุม                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                                    และขอเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   

2. บันทึกส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สินที่ได้จัดหาจากโครงการตามมาตรการส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ระดับตำบลกรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประธาน                       -  ในวาระนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดบันทึกการส่งมอบ – 
รับมอบสินทรัพย์ที่ได้จัดหาจากโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตำบล กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                     ขอเชิญครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง       -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน                  

ด้วยนายยงยุทธ  อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ได้ทำบันทึกส่งมอบสินทรัพย์ที่ได้จัดหา
จากโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล กรณีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 
ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยบันทึกมี
รายละเอียดดังนี้ 
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บันทึกการส่งมอบ – รับมอบ 
สินทรัพย์ที่ได้จัดหาจากโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด 
 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น  ณ  ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2563 ระหว่าง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                       
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 โดยนายยงยุทธ อยู่สุข  ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้จะเรียกว่า  “ผู้มอบ” ฝ่ายหนึ่ง กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  โดย  นายประเสริฐ เมืองจันทบุรี   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้ จะเรียกว่า “ผู้รับมอบ” 

        ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงส่งมอบ – รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือให้ผู้รับมอบ  ดูแล  บำรุงรักษา  ซึ่งได้รับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการส่งมอบที่แนบมาพร้อมนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 

ประธาน           -  จึงขอมติจากที่ประชุมเพ่ือรับมอบโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  
                          กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
                          หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทีป่ระชุม           -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้รับมอบโครงการตามมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล 
                          กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
                          หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด 
ประธาน           -  ในวาระนี้ผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                        สามร้อยยอด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256๓ ขอเชิญครับ หากเห็นชอบ                     

ขอให้สภามีมติเห็นชอบเพ่ืออกเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด                
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256๓ ต่อไป 

 

                    3.  เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256๓ 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ว่าด้วยการควบคุม     
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
  อาศัยความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                    
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                     
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
และนายอำเภอสามร้อยยอด จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังนี้ 



~ ๘ ~ 

 

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256๓” 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย                 
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด          
  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 
         4.1 การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
         4.2 การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษาตลอดจน                 
ให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดย
ปราศจากการควบคุม 
  “เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจำ 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 
  “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง  
   1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller)  พิทบูลเทอเรียร์ (Pit Bull Terrier) บูล
เทอเรีย (Bull Terier) บางแก้ว โดเบอร์แมน ฟิล่า อัลเซเซี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด)  มาสทิสต์  เชาเชา  อลาสกัน มารา
มิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาท้ังหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  
   2. สัตว์ที่มีประวัติทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตำรวจ 
   3. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ทำร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
   4. สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
  “การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การนำเสนอเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด          
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก      เจ้า
พนักงานท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ใน
ท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร        ส่วน
ตําบลสามร้อยยอด เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้  
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  (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ  แกะ 
สุนัข แมว เป็ด ไก่ ห่าน โดยเด็ดขาด  
   (๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เช่น ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น 
   (๑.๓) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย 
  (๒) ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกิน
จํานวนที่กําหนดดังนี้     
   (๒.๑) สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๑๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างจากชุมชนในระยะที่ไม่
ก่อให้เกดิความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง  
   (๒.๒) สำหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ เมตร 
   (๒.๓) สำหรับการเลี้ยงสัตว์ มากกว่า ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่
น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 
   (๒.๔) สำหรับการเลี้ยงสัตว์ มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างจากชุมชนไม่น้อย
กว่า ๒ กิโลเมตร 
   (๒.๕) กำหนดให้เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์บนถนน
สาธารณะและถนนในหมู่บ้าน  
  (๓) ให้พ้ืนที่ในเขตอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   (๓.๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ำและบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 
   (๓.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจำ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง  
   (๓.๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้โดยวิธีไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 
   (๓.๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 
   (๓.๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตนเอง ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
   (๓.๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   (๓.๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อผู้อ่ืน  
  ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕  โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกําหนดแล้ว
ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร    ส่วนตําบลสาม
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ร้อยยอด แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิ นสมควร เจ้า
พนักงานท้องถิ่น จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้
จากการขายหรือ ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทน
สัตว์ ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน  ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
สามร้อยยอด ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอํานาจทําลายหรือจดการตามทีเ่ห็นสมควรได้ 
  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม  มาตรา 
๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสามร้อย
ยอด ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  
  ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ ๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามร้อยยอด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
ที่ประชุม                    -  รบัทราบและมมีติเป็นเอกฉันเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                  สามร้อยยอด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256๓  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน         -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ผอ.กองสาธารณสุข       - มเีรื่องแจ้งเกี่ยวกับของกระทรวงพลังงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                                 พลังงานจะขอจัดสัมมนาฯปรับแผน ที่อบต.ผู้เข้าร่วมสัมมนา ต้องเป็น คณะทำงานฯ 

อส.พน. ผู้นำชุมชน  ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานฯ ผู้ที่สนใจสมัครบ้านนำร่องการประหยัด
พลังงาน ในวันปลุกปรับแผน จะให้สมัครบ้านนำร่องที่จะขอรับพวกเทคโนโลยีพลังงาน
ค่ะ เงื่อนไขของบ้านที่จะสมัครบ้านนำร่อง ต้องเป็นบ้านอยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้เปิด
กิจการ หรือเป็นร้านค้า (แบบผลิตที่บ้านแล้วนำไปขายที่อ่ืนก็ไม่ได้ค่ะ ) ไฟฟ้าไม่ได้พ่วง
กับบ้านอ่ืนหรือใครมาพ่วงด้วยบ้านนำร่องของแต่ละหมู่จะต้องมีหัวหน้าทีม1หลัง และ
หาลูกทีมอีก 3 หลัง เอกสารที่จำเป็นคือสำเนาบัตรประชาชนและบิลค่าไฟที่มีข้อมูลชื่อ
และท่ีอยู่ ตรงกันสามร้อยยอด มี 9 หมู่เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ทุกหมู่ๆละ 1 ใบ  

                                  เตาซุปเปอร์อ่ังโล่ ทุกหมู่ๆละ 4 ใบ (ม.8=6ใบ , ม.5=ไม่รับ)เตาเศรษฐกิจ เฉพาะม.5 
=1 เตาLed สั้น ทุกหมู่ๆละ 14 หลอดLed ยาว ทุกหมู่ๆละ 20 หลอดและนอกจาก
รับสมัครบ้านนำร่องของแต่ละหมู่แล้ว จะมีแบบสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน
แจกให้กับแต่ละหมู่นำไปสำรวจด้วยค่ะ (ทำเหมือนเมื่อต้นปี63ที่ผ่านมาค่ะ)จำนวนรวม
ทั้งหมด 400 ชุดเหมือนเดิมค่ะ 

ทีป่ระชุม                    -  รบัทราบ 
ส.อบต.ดิเรก                -  เรื่องการจัดงานวิ่งชุมชนจัดโดยชุมชน สภาผู้นำตำบลสามรอ้ยยอด  ครั้งที่ 2 
                                   SAMROIYOT MINI RUN ตอน รับลม ชมหาด อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 
                                   ยังสามารถสมัครได้อยู่โดยมีค่าสมัครดังนี้ 
                                   ระยะ  11    กิโลเมตร      500    บาท 
                                   ระยะ   5    กิโลเมตร      300    บาท 
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                                   รับเสื้อสวยพร้อมของที่ระลึก 1 ชิ้น ทุกท่าน โดยขอความร่วมมือช่วยกันเก็บขยะ 
                                   บริเวณที่จะจัดการวิ่งโดยร่วมกับสภาผู้นำ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563              

ณ บริเวณหาดสามร้อยยอด โดยเริ่มจากป้ายเฉลิมพระเกียรติข้างศูนย์ปภ. เขต 4 
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  ๔  ครั้งที่ 1/2563 วนัที่  ๑0  พฤศจิกายน  ๒๕63  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
 
     ตรวจถูกต้อง 
 
 
        (ลงชื่อ)             อมร  ตุ้มทอง         (ลงชื่อ)      โกศล  แสงขาว     
       (นายอมร  ตุ้มทอง)            (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงชื่อ)                 ลำพวน  เคหา 
                 (นางลำพวน  เคหา) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงชื่อ)                 กำจร  ทองสุข    ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายกำจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 



~ ๑๒ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


