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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำปี ๒๕64 

วันที่  30  มีนาคม  2564  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 
ลา 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
อมร  ตุ้มทอง 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวัตร์  ใกล้ชิด 
ลำพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ณัฐพัชร์ สำแดงเดช 
ลา 
กัลยา  ร่วมชาติ 
โกศล  แสงขาว 
ลา 
สว่าง หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
นิธิศ   อ่ิมสมบัติ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายญาณพัฒน์ เหล่าซ้วน 
นางสาวณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
นายนาวิน  สุดถนอม 
นางสาวกรวรรณ แทนคุณ 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ผู้อำนวยกองคลัง 
นายช่างโยธา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
ญาณพัฒน์  เหล่าซ้วน 
ณฐวรรณ  พระสงฆ์ 
นาวิน  สุดถนอม 
กรวรรณ  แทนคุณ 
ปัณรสี สู่ศิริรัตน์ 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการ
สภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
ประจำปี 2564 

ประธาน                   -  ด้วยงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สามร้อยยอด ประจำปี 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามร้อยยอด(ชั้นที่ 2)  ขอความร่วมมือสมาชิกสภาอบต.เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน 

                               ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
-  ด้วยงานพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  

ขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ วัดพุน้อย โดยมีกิจกรรมตรวจวัดความดัน ทำบุญตัก
บาตร  สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยขอความร่วมมือ
สมาชิกสภานำผู้สูงอายุมาร่วมงานหมู่บ้านละ 3 ท่าน 

ที่ประชุม                   -  รบัทราบ 
                               ค่าธรรมเนียมขยะ 
ประธาน                    -  สำหรับค่าธรรมเนียมขยะขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด                     
ผอ.กองสาธารณสุขฯ     -  เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ด้วยจังหวัด 
                                  ประจวบคีรีขันธ์แจ้งว่าได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 
                                  ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาเก่ียวกับการกำหนด 
                                  ใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบบ่อกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเทศบาลปราณบุรี 
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                                   ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ศูนย์การทหารราบ(ค่ายธนะรัชต์)เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยจะ 
                                   ครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2564   
                                   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจหาพ้ืนที่กำจัดขยะของตนเองไม่ทันจึงมีการ  
                                   พิจารณาอนุญาตขยายเวลาอายุการใช้งานออกไปในระหว่างหาพื้นท่ีใหม่รองรับขยะให้   
                                   อปท.ช่วยกันรณรงค์การลดขยะในพื้นที่ และเมื่ออปท.สามารถหาพื้นท่ีที่รองรับขยะ 
                                   เป็นของตนเองได้ให้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 
                                -  ขอปรึกษาหารืออีกหนึ่งเรื่องมีการยกร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับขยะ ปี 2558  
                                   เพ่ือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้มีการแจงรายละเอียดของการจัดเก็บและ 
                                   ขอปรึกษาหารือว่าควรเก็บค่าขยะทุกบ้านโดยค่าธรรมเนียมจะเป็นเท่าไรต้อง 
                                   ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 
ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ผญ.ม.5                      -  เรื่องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับขยะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุให้เน้นการรณรงค์ 
                                    คัดแยกขยะเพ่ือให้ขยะลดน้อยลงโดยรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านและมีธนาคารขยะ 
                                    ไว้ให้ชาวบ้านนำขยะมาขายนั้นคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และด้านสถาน 
                                    ประกอบการก็ควรลงไปรณรงค์ให้เป็นสถานประกอบการสีเขียวเพ่ือปรับเปลี่ยน 
                                    พฤติกรรมในการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะให้น้อยลงโดยควรลงไปรณรงค์เรื่อง 
                                    ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่ควรละทิ้งเพ่ือขยะในตำบลเราจะได้ลดน้อยลงและเป็นการลด 
                                    ปริมาณขยะด้วยครับ 
ผญ.ม.4                       -  การปรึกษาหารือปัญหาแต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกันแต่ละหมู่บ้านต้องระดมความ 
                                    คิดเห็นกันว่าควรดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องขยะของหมู่บ้านตนเองว่าควร 
                                    บริหารจัดการอย่างไรกับขยะ 
ส.อบต.ดิเรก                 -  การรณรงคค์ัดแยกขยะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ควรทิ้งระยะเพ่ือให้การรณรงค์ 
                                    เรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืนและยาวนาน                  
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้แจกให้กับ
ทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดท่ีจะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่  โดยให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้องแก้ไขเชิญ
คณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.ลำพวน เคหา        -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                      -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                    -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

                                      ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                  1.เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ 
                                     และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และ ประจำปีงบประมาณ 2564   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
นาวิน สุดถนอม             -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน   
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔ ข้อ  

๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ ข้อ 29 
กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

       ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลสามร้อย
ยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
795 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 3,180 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 หน้า 2 ข้อ 
1)  

                                     แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                   
เพ่ือส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลัง
โรงเรียนบ้านใหม่-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1-9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 779 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือได้พ้ืนที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,116 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 2 ข้อ 1) 

ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2564   

ที่ประชุม                     -  มีมติอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2564 ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง งดออกเสียงลงมติ  

 2.  การโอนเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕64 
ประธาน              -  การโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 ขอให้กองช่างชี้แจง 
                                     ข้อกฎหมาย 
นายนาวิน สุดถนอม        -  เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน 
                                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔                    
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 



~ ๕ ~ 

 

   ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

                                - เนื่องด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ตั้งงบประมาณ 
                                  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
                                  ถนนลาดยาง ถนน คสล.ในเขต อบต.ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซม 
                                   ประปา ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ ตั้งไว้ 1,200,700 บาท ซึ่งไม่เพียงพอจึงขอ 
                                   โอนงบประมาณเพ่ิมเติม 120,000 บาท โดยขอโอนลดจากงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
                                   เคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
                                   ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและหมวดค่าวัสดุ ประเภท 
                                   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จากการตรวจสอบข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564  
                                   พบว่าหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 
                                   สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม 
                                   ถนนลูกรัง ถนนลาดยางถนน คสล.ในเขต อบต.ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุง 
                                   ซ่อมแซมประปา ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ จึงขอโอนงบประมาณ 
                                   เพ่ิมเติมดังรายละเอียดดังนี้ 

              โอนลด 
                 ๑)แผนงานเคหะและชุมชน 
                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                    งบดำเนินงาน  
                    หมวดคา่ใช้สอย 
                    ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
                    ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
                    งบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท 
                      เห็นควรโอนลด 60,๐๐๐ บาท คงเหลือ 40,000 บาท 
              โอนลด 
                ๒)แผนงานเคหะและชุมชน 
                   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                   งบดำเนินงาน  

                 หมวดวัสด ุ
                   ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
                   งบประมาณก่อนโอน 1๒0,000 บาท 
                   เห็นควรโอนลด 60,๐๐๐ บาท คงเหลือ 60,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



~ ๖ ~ 

 

               โอนเพิ่ม 
             ๑)แผนงานเคหะและชุมชน 
               งานไฟฟ้าถนน 

                 งบลงทุน 
                 หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                 งบประมาณก่อนโอน 415,300 บาท 
                 เห็นควรโอนเพิ่ม 120,000 บาท คงเหลือ 535,300 บาท 
ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่และ  
                                   ประจำปีงบประมาณ 2564   
ที่ประชุม                     -  มีมติอนุมัตโิอนไปตั้งจ่ายรายการใหมแ่ละ ประจำปีงบประมาณ 2564  
                                  2.เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ 
                                       ประจำปีงบประมาณ 2564   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
ผอ.กองสาธารณสุข        -   เรียน  นายก อบต. ประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน   
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
                                     ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด  ๔ ข้อ  

๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ ข้อ 29 
กำหนดว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด                    
ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือที่จะดำเนินการ
ทำโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 และจากการตรวจสอบพบว่า 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว  ตู้เย็น ข้อความในรายละเอียดมีข้อความที่ตกหล่น จึงข้อแก้ไขคำชี้แจง
ในรายละเอียด ดังรายการต่อไปนี้ 

                                    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 28/46 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตู้ เย็น จำนวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อฝาประตูทึบแสงชนิด 2 ประตู แยกช่องแช่แข็ง ( Freezing compartment ) 
และช่องธรรมดา (Refrigerator compartment) ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 5 คิว 

 
 
 
 
 



~ ๗ ~ 

 

                  แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้าที่ 28/46 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตู้เย็น จำนวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จั ดซื้ อตู้ เย็ น ฝ าป ระตู ทึ บ แส งชนิ ด  2  ป ระตู  แยกช่ องแช่ แข็ ง ( Freezing 
compartment ) และช่องธรรมดา (Refrigerator compartment) ขนาดความจุไม่
ต่ำกว่า 5 คิว 

ประธาน                       -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2564   

ที่ประชุม                      -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณและ               
ประจำปีงบประมาณ 2564  

ระเบียบวาระท่ี ๔            เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน            -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
หน.สำนักปลัด                -  ขอแจ้งให้สมาชิก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในหมู่บ้าน              

ของท่านทราบเกี่ยวกับการเกิดเหตุไฟไหม้จากการจุดเผาเพราะเป็นช่วงที่แล้งทำให้            
เกิดเหตุได้ 

นักป้องกันฯ                   -  ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆต้องเป็นตัวบ้านที่ไม่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากตัวบ้านและยึดตามประกาศภัยพิบัติ 

                                  -  การจ่ายน้ำต้องเป็นไปตามคิวที่เขียนคำร้องใบขอน้ำ 
ที่ประชุม                       -  รับทราบ 
นักวิชาการศึกษา             -  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 และกฎกระทรวง

กำหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จำนวนกรรมการและสมาชิก วาระ
การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  
ได้ร่วมกับสมาชิกสภาวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล           
สามร้อยยอดโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

                                     1. นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี  เป็น ประธานสภาวัฒนธรรม 
                                     2. นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ            เป็น รองประธานคนที่ 1 
                                     3. นายกำจร  ทองสุข             เป็น รองประธานคนที่ 2 
                                     4. นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์          เป็น กรรมการและเหรัญญิก 
                                     5. น.ส.ชาลิสา รชตะวณิชย์      เป็น ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 
                                     6. นายยงยุทธ  อยู่สุข            เป็น กรรมการ 
                                     7. นายสนั่น  สร้อยสม            เป็น กรรมการ 
                                     8. นายบุญก้าน  อิ่มสมบัติ       เป็น กรรมการ 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
 
 



~ ๘ ~ 

 

 
ประธาน                     -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                    -  ไม่มี 
ประธาน                     -  เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้าน                

ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ขอบคุณครับ 
 
   เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
  
 
                      (ลงชื่อ)                         นิธิศ  อิ่มสมบัติ                      ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายนิธิศ  อิ่มสมบัติ )     
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  สมัยวิสามัญ           
สมัยที่ 1  ประจำปี 2564 วนัที่ 30 มีนาคม 2564  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 
 
 
 



~ ๙ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


