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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี ๒๕63 
วันที่  ๑1  มิถุนายน  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 
ลา 
ปรีชา  นพคุณ 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
อมร  ตุ้มทอง 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
ลา 
ลำพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ณัฐพัชร์  สำแดงเดช 
สัมฤทธิ์  แดงเลือด 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล  แสงขาว 
นิรัญ  ยอดแก้ว 
สว่าง  หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายสนั่น  สร้อยสม 
นายศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นายประเสริฐ  ไพจิตรวิจารณ์ 
นายยงยุทธ  อยู่สุข 
นายสิทธิ์ศักดิ์  น้อยผลเพชร 
นางสาวสุปราณี  วงค์เณร 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
กำนันตำบลสามร้อยยอด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยกองช่าง 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
สนั่น  สร้อยสม 
ศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
ประเสริฐ  ไพจิตรวิจารณ์ 
ยงยุทธ  อยู่สุข 
สิทธิศักดิ์  น้อยผลเพชร 
สุปราณี  วงค์เณร 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                               1. การขอน้ำประปา 
 ประธาน                    -  การขอน้ำประปาขอให้ปลัด อบต.เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ปลัด อบต.                  -  การขอน้ำประปาที่ขอรับสนับสนุนจากทาง อบต. บ้างบ้านมีท่อประปาผ่านหรือมี

ประปาอยู่แล้วขอให้สมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ถ้าน้ำประปาไหลทางอบต.จะไม่
สนับสนุนน้ำประปาให้เพราะมีประปาอยู่แล้วขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกทำความ
เข้าใจกับชาวบ้านด้วย   

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
                               2. โครงการของอปท.ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ประธาน                      -  โครงการของอปท.ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ขอให้นายก อบต.เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด             
นายก อบต.                  - เรียน สมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งให้อปท.ที่มี

ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้จัดทำรายละเอียดแบบเสนอโครงการ
จัดส่งให้จังหวัดเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยทาง
อบต.ได้จัดส่งโครงการทั้งหมด 19 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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                                   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร               
แบบสร้างสรรค์ สายหนองแขมใหญ่ - บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง                
5.00 เมตร ระยะทาง 932 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า               
4,660 ตารางเมตร 

                                   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน สายบ้านใหม่ - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 847  เมตร   หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า                
4,235 ตารางเมตร 

                                    3. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สายหลังอบต.สามร้อยยอด            
หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 710 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,550 ตารางเมตร 

                                   4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรออก                
สู่ช่องทางการตลาด สายเชื่อมสามร้อยยอด 8 - ผาสูงแลนด์ หมู่ที่ 3                 
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 736 เมตร หนา 0.15 เมตร                      
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,680  ตารางเมตร 

                                    5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ
และการประมงน้ำจืด สายหน้าทุ่งสามร้อยยอด หมู่ที่ 3 ความกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

                                    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอดสายบ้านพุใหญ่ - ถ้ำเสือ หมู่ที่ 3 (ช่วง1)                          
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,033 เมตร  หนา 0.15 เมตร                         
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,165 ตรม. (ช่วง2) ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง                
57 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 228 ตรม. 

                                    7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สายบ้านพุใหญ่-
บ้านพุน้อย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 805 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,025 ตารางเมตร  

                                     8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (ภาพเขียนสีผนังถ้ำเขาดิน) หมู่ที่ 4 ความกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร  

                                      9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม สายหลังศพด.1 -สามร้อยยอด 23 หมู่ที่ 4 ความกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 385 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925  ตารางเมตร 

                                     10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการ
เกษตรกรรม สายเชื่อมสามร้อยยอด 19 - สามร้อยยอด 21 หมู่ที่ 4                  
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 555 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,775  ตารางเมตร 
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                                     11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม 
ให้มคีวามยั่งยืน สายรอบเขาดินสอ หมู่ที่ 5 ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
1,183 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,098  ตารางเมตร  

                                     12.โครงการก่อสร้างอาคารจุดชมวิวและปรับภูมิทัศน์บนเขาดินสอ หมู่ที่ 5              
ความกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร 

                                      13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรภายใน
ตำบล สายบ้านหัวตาลแถว-บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ความกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 983 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,915 
ตารางเมตร 

                                      14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงเส้นทางการเกษตร               
สายศาลเจ้า - สายกลางดอนยอด หมู่ที่ 6 ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
1,002 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,010 ตารางเมตร  

                                       15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
กลุ่มการประมงน้ำจืด สายสามร้อยยอด 22-ศาลาหมู่บ้านดอนเตาเหล้า            
หมู่ที่ 6 ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร 

                                       16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
กลุ่มการประมงน้ำจืด สายสำโหรง หมู่ที่ 6 ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
252 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 

                                        17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนว
วิถีพุทธ สายหลังวัดหุบตาโคตร - ถนนทางหลวงสาย ปข 4020 หมู่ที่ 7 
ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,422 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 7,110 ตารางเมตร 

                                        18.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว               
ถ้ำพระยานคร แหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด (ตราประจำจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)  หมู่ที่ 8สะพาน ความกว้างผิวทาง 6.00 เมตร                     
ยาว 55 เมตร  

                                         19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือส่งเสริมภาคเกษตรกรรม             
และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่ -                  
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 795 เมตร                 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,975  ตารางเมตร 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563            
ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
หรือไม ่ โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้อง
แก้ไขเชิญคณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.ลำพวน เคหา         -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
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ประธาน                       -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                      - ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
                                   ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                              1. การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ประธาน                      -  มาถึงวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561– 

2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งนักวิเคราะห์ฯ. ได้ส่งร่างแผนฯ  ให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ล่วงหน้าแล้วและขอให้ ปลัดนิธิศ  อิ่มสมบัติ  เป็นผู้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการนำร่าง
แผนเข้าสภา 

ปลัด อบต.                  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยเห็นสมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้เป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

                                   ข้อ 1 ระเบียบนี้รียกว่า  "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561" 

                                   ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เป็นต้นไป         

                                    ข้อ 3 ให้แก้ไขคำว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขคำ
ว่า "แผนพัฒนา" เป็น "แผนพัฒนาท้องถิ่น" ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทุกแห่ง 

ประธาน                       -  ตามท่ีปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบไปแล้วนั้น ขอให้นักวิเคราะห์ชี้แจง
เพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยครับ 

นักวิเคราะห์นโยบาย        - อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)ของ 
อปท.และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ฉบั บที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่ อมาเมื่ อระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนา
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ท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทาง
เป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

                                          -  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม 
กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ                    

ประธาน                        - ตามท่ีปลัด อบต.และนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ซึ่งเห็นได้ว่าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ได้จัดทำไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยครับ  

ประชุม                         - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2                      
เป็นเอกฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ลงนามประกาศใช้เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามร้อยยอดต่อไป 

                               2. 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 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณ            
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน                 
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ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 68,600.-บาท ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สามร้อยยอดตามบันทึกข้อความที่ ปข 74602/249 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563  
และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2563 นั้น เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  เพ่ือให้การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์
สูงสุด  จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้ 

                        1.เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รายการตามเอกสารแนบท้าย) 

                        2.โอนงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 9,000.-  
โอนเพิ่ม 1,000.-บาท  รวมเป็นงบประมาณท่ีขออนุมัติ 10,000.-บาท 

                        3 .โอน ล ด งบ ป ระมาณ  แผ น งาน บ ริห ารงาน ทั่ ว ไป  งาน บ ริ ห ารงาน คลั ง                          
หมวดค่าตอบแทน  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้ 70,700.-บาท คงเหลือ 64,200.-บาท  
โอนลด 1,000.-บาท 

ประธาน                      -  ผอ.กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้วหากเห็นชอบขอให้สภามีมติเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม                      - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพ่ือให้
สามารถดำเนินการต่อไปได้   

                               3. เพื่อพิจารณาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ 

ประธาน                     -  สืบเนื่องจากวาระครั้งที่แล้วที่เจ้าหน้าที่จากชลประทานได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
การดำเนินการโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ และท่ีประชุมสภาครั้งที่แล้วสมาชิกสภา               
คณะผู้บริหารขอปรึกษาหาเพ่ือตัดสินใจว่าควรดำเนินการหรือไม่ และในการประชุม
สภาครั้งนี้ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วยครับ  

ที่ประชุม                     -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดำเนินการโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ 

ระเบียบวาระท่ี ๔            เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน         -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ปลัด อบต.                  -  การเสนอขอโครงการให้เรียงลำดับความสำคัญและต้องมีโครงการอยู่ในแผนเพราะถ้า

ไม่อยู่ในแผนไม่สามารถทำได้และการทำถนนให้คำนึงถึงการมีเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม              
ให้รถใหญ่เข้าถึงได้ การทำถนนควรคำนึงถึงการมีเหตุน้ำท่วมควรมีการขุกลอกท่อก่อน
ทำถนนเพ่ือไม่ให้ถนนเสียหายภายหลัง  และภายในตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากประวัติศาสตร์ควรมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็น 

 



~ ๘ ~ 

 

                                  การกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆฉะนั้นการทำถนนควรคำนึงถึงหลายด้านและถนนเส้น
ไหนติดอุทยานหรือติดเขตที่หลวงให้แจ้งเจ้าหน้าที่แผนทราบเพื่อดำเนินการทำเรื่องขอ
หน่วยงานราชการนั้นๆและจะมีกำหนดลงไปพ่นหมอกควันแต่รอการจัดทำแผนที่จะลง
ไปพ่นหมอกควันภายในตำบลสามร้อยยอดทุกหมู่บ้าน 

ส.อบต.ดิเรก                -  การเสนอขอโครงการเพ่ือเข้าแผนขอให้ถ่ายเอกสารมาทั้งหมดเพ่ือให้สมาชิกในแต่ละ
หมู่บ้านเลือกโครงการเพ่ือนำบรรจุเข้าแผน 

กำนันสิทธิศักดิ์             - ขอขอบคุณนายก อบต.ที่ผลักดันโครงการต่างๆเพ่ือขอรับงบประมาณโครงการของ
อปท.ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ประธาน                     -  ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ถ้ำพระยานคร ในวันที่ 20                 

มิถุนายน 2563  ณ พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ถ้ำพระยานคร หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ผญ.ชเูกียรติ                -  ขอให้กองสาธารณสุขลงไปตรวจสอบการเลี้ยงสุกรของหมู่ที่ 4 ซอยมกรา มีกลิ่น
รบกวนชาวบ้านในละแวกนั้นขอให้ลงไปตรวจสอบให้ด้วยครับ 

ปัณรสีห ์                    -  ได้กำหนดแผนดำเนินการพ่นหมอกควัน และมีการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
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  สมัยวิสามัญ           
สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 11  มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
 
         ตรวจถูกต้อง 
 
        (ลงชื่อ)             อมร  ตุ้มทอง         (ลงชื่อ)      โกศล  แสงขาว     
       (นายอมร  ตุ้มทอง)            (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



~ ๙ ~ 

 

   (ลงชื่อ)                 ลำพวน  เคหา 
                 (นางลำพวน  เคหา) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงชื่อ)                 กำจร  ทองสุข    ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายกำจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 


