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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑/๒๕63 

วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
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นายกำจร    ทองสุข 
นายถาวร   สุวัฒน์ 
นายปรีชา   นพคุณ 
นายพุฒิพงศ์   เอ่ียมละออ 
นายอมร   ตุ้มทอง 
นายพันธ์  ธิบดี 
นางบังอร  กำปั่นวงษ์ 
นายดิเรก    เสือเหลือง 
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นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นางสาวสุปราณี  วงค์เณร 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นางปัณรสีห์  สู่ศิริรัตน์ 
นางสาวกรวรรณ  แทนคุณ 
นางสาวชาลิสา  คงเจริญ 
น.ส.ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
ดำหริ  กำปั่นวงษ์ 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
สุปราณี  วงค์เณร 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
ปัณรสีห์  สู่ศิริรัตน์ 
กนกวรรณ  แทนคุณ 
ชาลิสา  คงเจริญ 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
 

 
 
 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ   เข้าที่ประชุมโดยมี  นายกำจร  ทองสุข  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                1. เรื่องยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล 
ประธาน                     -   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดจะขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล  
                                    ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะนั้นให้ปลัดอบต.เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดเชิญครับ 
ปลัด อบต.                   -  การขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ        

นั้นอาศัยความในมาตรามาตรา ๔๒ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า “ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น
เป็นเทศบาลได้โดยทำเป็น ประกาศของกระทรวงมหาดไทย” โดยที่มาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติเพียงว่า “เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอัน
สมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาล
เมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น การพิจารณาจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล จึงมีองค์ประกอบเพียงสภาพของท้องถิ่นอัน
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สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเท่านั้น ในทางปฏิบัติจึงควรพิจารณาจากสภาพ
ของความเป็นชุมชน จำนวนรายได้ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
หรือไม่เพียงใด โดยจะต้องแสดงเหตุผลและความเห็นขององค์การบริหารส่วน
ตำบล อำเภอและจังหวัด ประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย 

ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
                               2. เรื่องจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
                                   พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล 
                                   เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำปี 2563 
ประธาน                      -   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดได้กำหนดจัดกิจกรรมพระเกียรติ

สมเด็จโครงการเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ประจำปี 
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ช่วงค่ำ 
     ๑๘.๐๐ น.  -  ลงทะเบียนพานพุ่ม   
     18.30 น.  -  การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามร้อยยอด 
     ๑9.00 น.  -  ผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆข้ึนถวายพานพุ่มตามลำดับ 
                    -  ประธานในพิธี ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ  
                       เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพานพุ่มเครื่องสักการะ 
                    -  ประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำ 
                       ถวายพระพรชัยมงคล 
                     -  ผู้ร่วมพิธรี่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ 
                        เพลงสดุดีพระแม่เจ้า 
                     -  มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
                      - เสร็จพิธ ี
หมายเหตุ  1. การแต่งกาย 
                  - ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวพร้อมสวมหมวก 
                  - ประชาชน  : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีฟ้า 
               2. การถวายความเคารพ : สุภาพบุรุษให้คำนับ   
                                              : สุภาพสตรีให้ถอนสายบัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒           เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                         -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
                                      สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2563            

ที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม                        -  ไม่มี 
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ประธาน                          -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                         -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน 2563  
ระเบียบวาระท่ี  ๓         เรื่องเพื่อพิจารณา 

                                     1.  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64  มี  ๓  วาระ  คือ 

 ๑.  ขั้นรับหลักการ 
 ๒.  ขั้นแปรญัตติ 
 ๓.  ขั้นลงมติ 
 ขั้นรับหลักการ  คือ  ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่   
ประธาน                     -  ในวาระนี้ผมขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นผู้ชี้แจงหลักการและ

เหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64  ขอเชิญครับ 

นายก อบต.                  เรยีน  ท่านประธานสภา  สมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน 
              -  บัดนี้  ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ            
พ.ศ ๒๕64 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 8  สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  37,892,003.46 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม 16,446,201.92 บาท 
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 13,532,264.05 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท   
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 13 โครงการ รวม 1,414,700 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ณ วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   41,274,570.09 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร           397,686.94 บาท    
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        671,068.50  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          ๑23,167.17  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         61,990.00  บาท 
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 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          100,867.50  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                    0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร               22,604,395.98 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               17,315,394.00 บาท  
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 173,961.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน   34,083,503.15 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                            ๙,338,085.79 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)        ๑2,192,400.๐๐  บาท 
 งบดำเนินงาน                                                                              5,087,829.33 บาท 
 งบลงทุน                                                                       4,656,710.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                  -         บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)               ๒,808,478.03 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์             190,020.๐๐    บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน                                             1,935,875.50 บาท 
    (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน                                                  0.00  บาท  
     (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน                                                                     0.00  บาท 
 

3. งบเฉพาะการ 
    ประเภทกิจการ...........-................ กิจการ.........-............... 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  …-... มีรายรับจริง…………-………..….บาท      รายจ่ายจริง ..…..….-.………. บาท 
 กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จำนวน ....……-…………. บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จำนวน ....……-…………. บาท 
 กำไรสุทธิ      จำนวน ....……-…………. บาท 
 เงนิฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .......................-....................... จำนวน ....……-…………. บาท 
 ทรัพย์จำนำจำนวน  .………-……….  บาท        
นายก อบต.          -  ในด้านรายรับ – รายจ่าย  ของแต่ละส่วนผมขอให้  ปลัดนิธิศ  อ่ิมสมบัติ                       

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นผู้ชี้แจงให้สภาทราบ 
ปลัด อบต.     เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน  ผมขอเรียนชี้แจงให้ 
                               สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดทราบ  ถึงรายละเอียดของประมาณการ 
                                รายรับ – รายจ่ายของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   
                                ๒๕64  ดังนี้ 
ประมาณการรายรับ 
(๑)  ประมาณการรายรับปี  ๒๕64    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  54,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

๑.  รายได้ที่จัดเก็บเอง  จำนวน      5,122,๐๐๐   บาท 
 ๒.  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒9,878,๐๐๐  บาท 
 ๓.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  19,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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ประมาณการรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕64  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,102,238  บาท  โดยแบ่งเป็นหน่วยงาน
และจำแนกตามแผนงานดังนี้ 
๑.  สำนักงานปลัด ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ๑3,421,070.๐๐  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป       รวม ๑3,421,070.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       รวม   9,145,070.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม   2,509,56๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   6,635,510.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   4,166,00๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม      430,000.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม    2,270,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม      ๗8๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม      685,๐๐๐.๐๐   บาท 
งบลงทุน       รวม         50,0๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม          50,000.๐๐  บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน       รวม         30,๐๐๐.๐๐   บาท 
5. หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ       
    5.1  ประเภทรายจ่ายอ่ืนๆ                                                
            1.  ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง                       30,000.00  บาท 
                 หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจ 
                 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งบเงินอุดหนุน       รวม         30,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม          30,๐๐๐.๐๐  บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม       130,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       130,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม        130,๐๐๐.๐๐  บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม       370,0๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       370,๐๐๐.๐๐  บาท 
ค่าตอบแทน       รวม         50,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       21๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม       110,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                   รวม             20,000.00  บาท 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม         ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม         ๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   รวม       13๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         8๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม          8๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม         5๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม          5๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                  รวม              50,000.00 บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม          50,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม          50,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม          50,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานการเกษตร                                                           รวม            110,000.00  บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม       11๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         1๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม          1๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม       10๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม        10๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้     รวม         5๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         5๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม         5๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
๒.  กองคลัง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       4,160,10๐.๐๐  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง      รวม   4,160,10๐.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       รวม   2,775,30๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    2,775,30๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   1,303,60๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม      138,0๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม      755,6๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม       330,0๐.๐๐   บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                        รวม             80,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม       81,200.๐๐  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม        81,2๐๐.๐๐  บาท 
๓.  กองการศึกษา  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       2,537,75๐.๐๐  บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม    ๒,537,75๐.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       รวม    2,035,40๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม     2,035,400.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       502,35๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม          3๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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หมวดค่าใช้สอย       รวม        317,35๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม        90,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                        รวม             65,000.00  บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม   4,189,30๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   1,777,30๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       535,5๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม    ๑,241,80๐.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม   2,412,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม   2,412,๐๐๐.๐๐  บาท 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม      118,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       118,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       118,๐๐๐.๐๐  บาท 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   4,254,400.00,  บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม   3,969,40๐.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       รวม   2,238,90๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    2,238,90๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม    1,468,0๐๐.00  บาท 
ค่าตอบแทน                                                                     รวม              48,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม      73๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม      690,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบลงทุน       รวม        15,000.๐๐  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม         15,000.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม      247,5๐๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม       247,5๐๐.๐๐  บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม      285,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม      285,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าตอบแทน                                                              รวม           120,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       165,๐๐๐.๐๐  บาท 
๕.  กองช่าง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   4,277,880.๐๐  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   4,277,880.๐๐  บาท 
งบบุคลากร       รวม   2,045,88๐.๐๐  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    2,045,880.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม    2,103,0๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม        483,0๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม      80๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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หมวดค่าวัสดุ       รวม       820,0๐๐.๐๐  บาท 
 
งบลงทุน       รวม      100,0๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม      100,0๐๐.๐๐  บาท 
งานไฟฟ้าและถนน      รวม   6,868,70๐.๐๐  บาท 
งบลงทุน       รวม   6,338,70๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม   6,338,70๐.๐๐  บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.1.1ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่แจ็ค-บ้านลุงโต หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 385,000 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 225 เมตร หนา0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
675 ตารางเมตร (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนพุน้อย-หนองขาม(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบล
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 312,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 520 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นกร่าง(ช่วงที่ 3)หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 430,000 บาท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร 

   ส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเดช อ่ิมเกษม หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด 

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 1 ตั้งไว้ 495,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หรือ
ได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดหุบตาโคตร(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 480,000 บาท ขนาดท่อคสล.ø1.00 เมตร                 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 100 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

6.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านคุณนกเล็ก-บ้านคุณนิตยา หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 480,000 บาท ขนาดท่อคสล. ø 0.80 เมตร                  
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม120 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
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7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเชื่อมสามร้อยยอด 23-สามร้อยยอด 25 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด 

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 490,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยโสภา บ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ           
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.20 
เมตร ระยะทางรวม 275 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร  
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสรายุทธ์ คงเหมาะ หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ            
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 180,000 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
460 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร ตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

         10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่ -บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ             
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 1,786,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
795 เมตร หนา 0.15      เมตรหรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,080 
ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
1.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบ้านนายยูร บุญเรือง หมู่ที่ 4 เพ่ือทำการขยายเขตประปาภูมิภาคซอย

บ้านนายยูร บุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่) ตั้งไว้ 180,000 บาท 

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านคุณโหม่ง – บ้านนางสายชล หมู่ที่  8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ                         
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ) ตั้งไว้ 260,000 บาท 

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านด็อกเตอร์ ไปบ้านนายเหว่า หมู่ที่ 2  ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ                     
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น)  ตั้งไว้ 90,000 บาท 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม      60๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม      60๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม      60๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

    แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง       รวม   12,712,80๐.๐๐  บาท 
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   หมวดงบกลาง      รวม   12,712,80๐.๐๐  บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                            รวม             300,000.00  บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                              รวม               50,000.00  บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           รวม          9,478,800.00  บาท 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                          รวม          1,944,000.00  บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                       รวม             120,000.00  บาท 
   สำรองจ่าย                                                                   รวม             260,000.00  บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)                          รวม             150,000.00  บาท 
   เงินช่วยพิเศษ                                                                รวม               60,000.00  บาท 
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/บำนาญฯ    รวม        350,๐๐๐.๐๐  บาท 
   ที่ประชุม          -  รับทราบ 
   ประธาน           -  ตามท่ีนายก อบต.ได้แถลงงบประมาณและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน                                                                                                            
                           ตำบลเรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ให้ทราบแล้วนัน้    
                           ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ 
  ที่ประชุม            -  รับทราบ 
ประธาน             -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะถามในเรื่องอ่ืนใด  ฉะนั้นจะขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 
                          ขอให้สมาชิกในที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างต่อร่างข้อบัญญัติฯ ชุดนี้   
                          หากไม่มีความเห็นใด  ขอให้ทุกท่านได้มีมติขั้นรับหลักการด้วยครับ 
ที่ประชุม             -  ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                          ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  อย่างเป็นเอกฉันท์                                
ประธาน              -  ขั้นแปรญัตติเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน 
ปลัด อบต.           -   คณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า  ๓  คน   
ที่ประชุม             -  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  ๕  คน 
ประธาน              -  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 
ส.อบต.โกศล         -  เสนอนายสุวัตร์  ใกล้ชิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                         -  นายถาวร  สุวัฒน์ และนายนิรัญ  ยอดแก้ว  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุวัตร์ ใกล้ชิด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.บังอร         -  เสนอนายดิเรก  เสือเหลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                         -  นายวเิชียร  คงเหมาะ และนายพุฒิพงศ์ เอ่ียมละออ  เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายดิเรก  เสือเหลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.พุฒิพงศ์      -  เสนอนายพันธ์ ธิบดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
                         -  นายนิรัญ  ยอดแก้ว  และนายวิเชียร  คงเหมาะ  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายพันธ์  ธิบดี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.ลำพวน       -  เสนอนายสว่าง หอมชวน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                         -  นายพันธ์ ธิบดี และนางบังอร กำปั่นวงษ์  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสว่าง  หอมชวน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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ส.อบต.พันธ์          -  เสนอนายวิเชียร คงเหมาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                         -  นายสวุัตร์  ใกล้ชิดและ  นายถาวร  สุวัฒน์  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม                -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายวิเชียร คงเหมาะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
                           -  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ฯ  จำนวน  ๕  คน  ดงันี้ 
                     ๑.  นายสุวัตร์  ใกล้ชิด             กรรมการ 
                     2.  นายดิเรก เสือเหลือง         กรรมการ 
                     3.  นายพันธ์       ธิบดี               กรรมการ 
                              4.  นายสว่าง   หอมชวน  กรรมการ 
                     5.  นายวิเชยีร คงเหมาะ กรรมการ 
ประธาน                 -  สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่ายดังกล่าวในวาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ ๓  ขั้นลงมติ นั้น ตามข้อบังคับ 
                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ.  ๒๕๓๘   
                               ข้อ ๓๗  ญัตติข้อบังคับตำบลว่าด้วยงบประมาณไม่สามารถประชุม  ๓ วาระ  รวดเดียวได้   
ที่ประชุม                -  รับทราบ  และให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
ประธาน                 -  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีเวลาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                               เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕64  จึงขอนัดประชุม 
                               ในวันที่  14  สิงหาคม  ๒๕63  เวลา  ๑0.๐๐  น. โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้าประชุม 
                               เพ่ือแปรญัตติระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่  13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30  
                               ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
ที่ประชุม                 -  เหน็ชอบ 

                                 2.  พิจารณาโอนเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2563 
ประธาน                   -  การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 ขอให้ปลัดชี้แจงข้อกฎหมาย 
ปลัด อบต.              -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้กองช่างชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองช่าง            -   เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด ตามที่กองช่างเสนอญัตติการเปลี่ยนแปลง 
                             คำชี้แจงสถานที่ก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณ 
                             รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
                             ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(ช่วงที่ 2)สายเลียบ 
                             วัดบางปู หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร 
                             ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 440,000 บาท  
                             แต่เนื่องจากบริเวณท่ีทำการก่อสร้างเป็นพื้นท่ีแคบและมีท่อประปาภูมิภาคตลอดแนวของถนน  
                             ถ้ามีการก่อสร้างดินอาจพังทำให้เกิดความเสียหายแก่ถนนบริเวณท่ีทำการก่อสร้างได้ 
                             จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                               กองช่าง  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
                               หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 



~ ๑๓ ~ 
 

                               ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                               รวม 3 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                               1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโสภณ บ้านบางปู หมู่ที่ 8  
                                   ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
                                   ระยะทาง 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
                                   224 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด  
                                  งบประมาณ 140,000 บาท 
                       2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเผือก บ้านบางปู หมู่ที่ 8  
                                  ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  
                                  ระยะทาง 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า140 ตารางเมตร  
                                  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 90,000 บาท 
                       3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายพ้วน บ้านดอนเตาเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด  
                                  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 380 เมตร  
                                  หนา 0.20 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,330 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร 
                                  ส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด งบประมาณ 210,000 บาท  

     รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน 3  โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  440,0๐๐.00 บาท 
   ขอโอนลด  
   แผนงานเคหะและชุมชน   
  งานไฟฟ้าและถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

                                  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(ช่วงที่ 2)สายเลียบวัดบางปู หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
                                  ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
                                  กำหนด งบประมาณ 440,000 บาท คงเหลือก่อนโอน  440,000 บาท 

  แผนงานเคหะและชุมชน   
  งานไฟฟ้าและถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

                                  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(ช่วงที่ 2)สายเลียบวัดบางปู หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
                                  ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
                                  กำหนด งบประมาณ 440,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
 ประธาน                -  ตามท่ีกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
                                หรอืไม ่ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  
                                ดว้ยครับ 
ที่ประชุม                  -  มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  
                             3.  เพื่อพิจารณาโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ประธาน                   -  ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ 
ผอ.สาธารณสุขฯ         -  เรยีนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่า  



~ ๑๔ ~ 
 

                                กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
                                ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา 
                                ใหอ้ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
                                ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
                                ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ 
                                เพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานดังกล่าวโดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาล 
                                ทอ้งถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
                                1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล 
                                    ท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
                                2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                    เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ประธาน                 -  ตามท่ีกองสาธารณสุขได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
                                หรอืไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแล 
                                ผู้สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงด้วยครับ 
ที่ประชุม                  -  มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน      -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ผอ.กองช่าง             - ด้วยนายประมุข  เมืองจันทบุรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                              ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON แอล 360 มูลค่า 5,900 บาท ให้กับกองช่าง 
ที่ประชุม                 - รับทราบ 
ประธาน                  - ขอให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
นวช.จัดเก็บรายได้      - ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0818.3/ว1642 ลงวนัที่ 
                              5 มถิุนายน 2563 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในหลักการ 
                              ขอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ตามที่กระทรวงการคลัง 
                              เสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการ 
                              จัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรเทาภาระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน 
                             ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 
                              สำหรับการจัดเก็บภาษีเจ้าของที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บ ได้แก่ 
                              เจ้าของที่ดินที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ทำ 
                              ประโยชน์ส่วนเจ้าของที่ดินที่เป็นนิติบุคคลไม่ได้รับการยกเว้น สำหรับผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ 
                              ในที่ดินของรัฐ ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ยังต้องเสียภาษีโดยไม่ได้รับการยกเว้น เช่น นส. 3 นส.3ก 
                              สปก. นค.1 ส.ท.ก.เสียตั้งแต่บาทแรก และมีบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการ 
                              จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอ่ืน 
                              นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก)โดยมีราคาประเมินดังนี้ 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

                              
 

หน่วยที่ 
 

ที่ดินบริเวณ 
ราคาประเมิน 

ตารางวาละ(บาท) 

ไร่ละ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 

ที่ดินติดทางหลวงชนบท ระยะ 40 เมตร 
ที่ดินติดทะเล  ระยะ 100 เมตร 
ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร 
ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ 1-3 

750 
10,000 

400 
200 

300,000 
4,000,000 

160,000 
80,000 

 

 
ที่ประชุม                 - รับทราบ 
ประธาน                  - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้ 
 
                     เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 (ลงชื่อ)                          นิธิศ  อิ่มสมบัติ          ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อ่ิมสมบัติ )     
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  14  สิงหาคม  2563  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 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


