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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน 
สภาอบต. ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าท่ีประชุม (ไม่มีเลขานุการสภาอบต.) โดยมี นายกำจร ทองสุข 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลโอนย้าย 
ประธาน                      - พนักงานส่วนตำบลโอนย้าย คือ 
                                  นายวิชัย  พวงสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
รองปลัด                     - เรียนประธานสภา สมาชิกอบต.สามร้อยยอด และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ 
                                  กระผม นายวิชัย  พวงสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                  สามร้อยยอด โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี  
                                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครับ 
ที่ประชุม                     -  รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน             -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่  
โดยให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าครบถ้วนหรือไม่หรือต้องแก้ไขเชิญ
คณะกรรมการชี้แจงด้วยครับ 

อบต.โกศล แสงขาว        -  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่มีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 
ประธาน                       -  เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 

    ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง    -  เรียน ประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุมไม่ปรากฏข้อความที่ผมชี้แจงเรื่องของ
ถนนที่เก่ียวกับระยะทางถนนและราคา ซ่ึงปลัดได้ตอบคำถามทีมี่การลดระยะทางแต่
ไม่ลดราคาเพราะกลัวไม่ตรงกับแผนที่มี  
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  รองปลัด                      -  ผมดูจากรายงานการประชุมที่บันทึกไว้ กองช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพียง
อย่างเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้มีการโอนเงินงบประมาณ ตามข้อ 
๒๗  จึงไม่ได้ปรับลดราคา ทำให้ราคายังคงเท่าเดิมที่ตั้งไว้ แต่การจัดหาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้อง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อระยะทางลดลง ก็จะทำให้ราคาท่ีจัด
จ้างต้องลดลงด้วยอยู่แล้ว ประเด็นดังกล่าวจะได้ไม่กังวลว่า เพราะเหตุใดไม่ลดวงเงิน
ของงบประมาณด้วย และให้ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา เพิ่มเติมข้อความในรายงาน
การประชุม ของสมาชิกสภาอบต.ดิเรก เสือเหลืองด้วยครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ       - เรื่องอ่ืนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อ่านให้เรียบร้อยถ้ารับรองไปแล้วจะมีผล 
                                 ตามระเบียบ เมื่อรับรองเรียบร้อยจะได้ไปวาระอ่ืนต่อไป    
ที่ประชุม                    -  ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

                                      ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 อย่างเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
                              1.เพื่อพิจารณาเลือกเลขานุการสภา   
ประธาน                      -  เนื่องจากปลัดอบต. ได้ออกจากราชการ จึงต้องเลือกเลขานุการสภาอบต. ใหม่ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 15  (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น
ที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ข้อ 18 ได้บัญญัติไว้ว่าเลขานุการสภาต้อง
เป็นเฉพาะปลัดอบต.และสมาชิกสภาอบต.เท่านั้น ขอให้สมาชิกสภาอบต.เสนอสมาชิก
สภาอบต.เพ่ือเลือกเป็นเลขานุการสภาอบต.เชิญครับ   

ส.อบตพันธ์ ธิบดี            -  ขอเสนอนายโกศล  แสงขาว โดยมีนายอมร ตุ้มทอง และนายวิเชียร  คงเหมาะ เป็น 
ผู้รับรอง 

ประธาน                       - สมาชิกสภาอบต.ท่านอ่ืน จะเสนอบุคคลใดอีกไหมครับ เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอ ถือว่า 
ตามระเบียบฯ ข้อ 14 ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงคนเดียว ให้ถือ
ว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ที่ประชุม                     -  มีมติเห็นชอบให้ นายโกศล  แสงขาว เป็นเลขานุการสภาอบต. 
                                -  กระผมนายโกศล  แสงขาว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสผมเข้ามาทำงาน 
                                   ในตำแหน่งนี้ขอบคุณครับ 
                               2.เพื่อพิจารณาส่งมอบทรัพย์สินระบบจำนวนไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านบางปู 
                                   หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด   
ประธาน                  - ตามเอกสารกองช่างได้เสนอญัตติโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่ง

มอบทรัพย์สินไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านบางปู หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด ขอเชิญ
สมาชิกสภาอบต. แสดงความคิดเห็นครับ  

รองปลัด                      - ขอชี้แจงการส่งมอบทรัพย์สิน โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ มท 
0818.2/1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 การส่งมอบทรัพย์สินจริงๆแล้วเป็นเรื่อง
ของการที่ว่าเมื่อหน่วยงานใดๆ ทำสิ่งปลูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่นั้น ก็เสนอสภา รับมอบ
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ทรัพย์สิน คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบแบบชัดเจน จึงอาศัยหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น เสนอสภา รับมอบต่อไป ตามระเบียบฯเกี่ยวกับพัสดุเป็นหน้าที่ของ
อปท.เข้าไปดูแลในการซ่อมแซมบำรุง เมื่อส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ  หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป 

ประธาน                      -  ขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สิน  
ที่ประชุม                      -  มีมตเิอกฉันท์ เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินระบบจำนวนไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน 
                                    บางปู หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด 
                               3.เพื่อพิจารณาการทำกิจการนอกเขต (สถานที่ท้ิงขยะ)   
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
รองปลัด อบต.               -  เรียน ประธานสภาและสมาชิก อบต.สามร้อยยอด และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกท่าน ครับ

สถานที่กำจัดขยะ สืบเนื่องจากท่ีทิ้งขยะที่ค่ายธนะรัชต์ปิดลง โดยไม่ให้ทางอปท.นำ
ขยะไปทิ้ง หนังสือสั่งการแจ้งมาให้ยกเลิกทิ้งในวันที่ 1 ส.ค. 64 แต่ห้ามทิ้งจริงวันที่ 
๑ กรกฎาคม 2564 อบต.สามร้อยยอดจึงต้องหาที่ทิ้งใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 
ทางจังหวัดแจ้งว่าให้แต่ละอบต.ดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละอบต.เองนั้น ทาง
อบต.ได้ประสานไปยังอบต.ปากน้ำปราณ ทางอบต.ปากน้ำปราณได้ตอบหนังสือ
กลับมาว่า ไม่ได้ทิ้งบ่อขยะบริเวณช่องมร แต่ได้นำขยะไปทิ้งที่หนองตาเสือแทน 
ขณะนี้มีอปท.ที่นำขยะไปทิ้งที่นั้นประมาณ 6-7 แห่ง ปริมาณขยะที่ทราบมาว่า 
ประมาณ 30 ตันต่อวัน ได้คุยกับทางคณะผู้บริหารว่าของตำบลสามร้อยยอดจะนำ
ขยะไปทิ้งที่ใดนั้น ได้ประสานไปยังพื้นที่เขาแดงหมู่ ๑ บ้านคุ้งโตนด บริเวณถนน
คอนกรีตฝั่งเขาทางทิศตะวันตก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประสานมาว่า 
กำลังทำบ่อปูผ้ายาง แต่ขณะนี้ทางปลัดอบต.เขาแดงประสานมาทางโทรศัพท์ก่อนที่
จะเข้าประชุม ว่ามีชาวบ้านคัดค้าน ทำให้ไม่สามารถท้ิงขยะได้แล้ว ทราบมาว่าทาง
อบต.เขาแดงแก้ไขปัญหาโดยการคว่ำถังขยะ มีบางแห่ง เช่น อบต.ศิลาลอยทำหนังสือ
แจ้งหมู่บ้านว่ายกเลิกการเก็บขยะ การที่จะนำขยะไปทิ้งที่เขาแดงไม่สามารถนำไปทิ้ง
ไดแ้ล้ว มีที่ท้ิงขยะอีก 1 ที่ คือ ที่เขาย้อยสถานที่ทิ้งของเขาย้อยสามารถรองรับขยะได้ 
2,000 ตันต่อวัน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ก็นำขยะไปทิ้งท่ีเขาย้อย ทำให้
ค่าใช้จ่ายที่นำขยะไปทิ้งทั้งหมด ปีละประมาณ 22 ล้านบาท วาระนี้ถือว่าตกไป
ช่วยกันพิจารณาว่าจะหาทิ้งขยะท่ีไหนอย่างไรเป็นการปรึกษากันครับ 

ประธาน                        - ผู้บริหารท้องถิน่ต้องช่วยกันหาที่ทิ้งขยะจะยกเลิกถังขยะไม่ได้เพราะที่ตำบลสามร้อย
ยอด มีโรงแรมเป็นจำนวนมาก ต้องหาที่ทิ้งขยะ 

นายก อบต.                    – ทางเขาย้อยทางชาวบ้านไม่ให้นำขยะเข้าไปทิ้งขยะ ทางอบต.ต้องช่วยกันแก้ปัญหา
กันเอง 

รองปลัดอบต.                 – เป็นปัญหาภาพรวม ทางอบต.ต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหา เพราะว่ามีผลกระทบวง
กว้างปัญหาการทิ้งขยะว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เอกสารที่แจกกับสภาอบต. คือ
บริษัท อัง รุ่งโรจน์ จำกัด สืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลปราณบุรีและเทศบาลเมือง
หัวหินไปทิ้งอยู่ที่นี้ แต่ว่านะวันนี้มีปัญหา ขอชี้แจงว่าวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่
ไปประชุมที่จังหวัดมาได้ตั้งให้เทศบาลตำบลเขาน้อยเป็นแกนหลักในเรื่องของจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าเพ่ือกำจัดขยะโดยใช้เวลาในการศึกษาการตั้งโรงไฟฟ้า 2 ปี มีที่ขอนแก่นกับ
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ที่กระบี่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้ประสานที่เทศบาลตำบลเขาน้อยว่าโครงการที่จะ
เกดิขึ้นเมื่อไร ท้องถิ่นจังหวัดฯ จะใช้สถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ บริเวณบ่อขยะที่
ทิ้งอยู่ในปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวยังมีพ้ืนทีเ่หลืออยู่อีก 200 ไร่ ท้องถิ่นจังหวัดจะขอ
ใช้ที่ที่เหลือจะทำโรงไฟฟ้าขยะ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไร อยู่ระหว่างการศึกษา 
การสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ ก็ยังไม่รู้ระยะเวลาว่า จะได้ใช้เมื่อไร จึงขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันแก้ไขปัญหาครับ 

                                   - ผมขอให้ใช้บริการทางบริษัท อัง รุ่งโรจน์ จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน 
                                     และจะปรึกษากับผู้บริหารขอความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ทิ้งขยะต่อไป  
ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง       - ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท อัง รุ่งโรจน์ จำกัด บริษัทนี้เป็นอย่างไรรับกำจัด

หรือรับทิ้งหรือว่ารับขนส่ง 
รองปลัดอบต.                  - ทางบริษัท อัง รุ่งโรจน์ จำกัด นำไปทิ้งอย่างเดียวกันไม่รับขนส่ง การขนส่งเป็นหน้าที่

ของเราได้คุยกันเบื้องต้น ทางบริษัทมีรถวิ่งขนขยะมาตั้งแต่อำเภอเมืองประจวบ ทาง
เราถ้าจะไปทิ้งขยะที่เขาย้อย ทางบริษัทเขาจะประสานรถขนส่งให้ครับ 

ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง      - ขออนุญาตถามถ้าบริษัทนี้มารับที่เราทางบริษัทเอารถมาจอดท้ิงหรือว่าเราต้องพัก
ขยะไว้ให้เขา และทางบริษัทเอารถมาใส่ให้เรา เราต้องเอารถตักขยะใส่ในรถตกลงว่า
แบบไหน 

รองปลัดอบต.                  – เราต้องมีที่พักขยะปัญหาเรื่องรถเรามีรถขยะที่เก่า หรือว่าถ้าเราไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ
เพราะเนื่องจากว่าเราต้องหาพ้ืนที่ทิ้งขยะก่อนเพราะรถที่เราจะจ้างมาทางเขาไม่ได้วิ่ง
เก็บทุกวัน ขยะที่เราเก็บมาได้ต้องพักไว้ก่อน เมื่อรถมารับเราต้องมีที่พักขยะเพราะถ้า
เราสามารถวิ่งได้ให้เราวิ่งไปเลยแต่เราต้องจ่ายค่าน้ำมันเพ่ิม เป็นปัญหาเราหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ถ้าเราไม่พักขยะ เราก็สามารถไปทิ้งได้เลยแต่รถขยะค่อนข้างเก่าและจะสึกหรอ
ถ้าเป็นสภาพรถตอนนี้ เราต้องหยุดเก็บ ตอนนี้ทำให้มีขยะตกค้างและถังขยะเริ่มเต็ม
สุดท้ายเราต้องวิ่งไปทิ้ง เรื่องของการจัดการขยะเรายังไปไม่ถึงเรื่องการคัดแยกขยะ
ไม่ได้ และผมต้องการตั้งธนาคารขยะในแต่ละหมู่ แนวคิดนี้ได้แจ้งในส่วนของกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านที่ต่างๆไปบ้างแล้ว ผมขอชี้แจงว่าการรับซื้อของเก่าของหมู่บ้านต้องการจิต
อาสาโดยทางอบต.จะให้เงินไป 50,000 บาท เป็นค่าบริหารจัดการ เป็นเงินทุนใน
การรับซื้อขยะ ปัจจุบันมีหมู่ที่ 4 ที่มีการคัดแยกขยะอยู่บ้างแล้ว และจะมีการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในครัวเรือนอีกที ว่าขอให้คัดแยกขยะโดยเริ่มต้น นี้อาจจะ 20 
หรือ 30 ครัวเรือนก่อน เมื่อมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วในโครงการตรงนี้บ้าน
ที่คัดแยกขยะ 0% ก็จะได้รับป้าย ขยายไปเรื่อยๆ จนครบหมู่บ้าน ประกอบกับได้มี
หนังสือสั่งการโดยให้อปท.รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนต้องการให้เป็นชุมชนไร้
ถังขยะสภาพปัญหา ณ วันนี้ การดำเนินการคัดแยกขยะยังไปไม่ถึงเป้าหมายครับ 

ประธาน                        - มีท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องพิจารณาการทำกิจการนอกเขต
(สถานที่ท้ิงขยะ) มีท่านใดสงสัยอีกหรือไหมมีการเสนอมามีแค่บริษัทเดียวที่เรา
สามารถไปทิ้งขยะได้ในตอนนี้ 

รองปลัด                         - ขอเสนอญัตติเพ่ิมให้นำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะเอกชน ของนายละออง เครือแตง ซึ่งอยู่
ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ด้วยครับ 
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ประธาน                        - ขอมติในที่ประชุมในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาการทำกิจการนอกเขต (สถานที่ท้ิง
ขยะ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ที่ประชุม                        - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาการทำกิจการนอกเขต
(สถานที่ท้ิงขยะ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ แห่ง คือ  บริษัท อัง 
รุ่งโรจน์ จำกัด อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย และบ่อขยะเอกชน ของ
นายละออง เครือแตง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี 

                               4.เพื่อพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

ประธาน                       -  ในวาระนี้ผมขอให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอ
เชิญครับ  

รองปลัด อบต.               -  เรียนประธานสภาอบต. และสมาชิก อบต.สามร้อยยอด และผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน 
ครับ ในวาระนี้คือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ไว้ 15,000 บาท มีเอกสารแนบที่แนบไปให้กับสมาชิก สืบ
เนื่องมาจากในส่วนของกองสาธารณสุขฯ ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เย็นเป็นประตูทึบแสงและช่องธรรมดาขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 5 คิวโดยเบิกตาม
ข้อบัญญัติที่แนบท้ายให้กับสมาชิกทุกท่านให้รับทราบ คำชี้แจงที่เขียนขึ้นมาไม่ตรง
ตามระเบียบฯ ตามหลักแล้วการจัดซื้อครุภัณฑ์มีระเบียบในเรื่องของบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี 2563 ใช้เป็นของปี 2564 ตู้เย็นเมื่อเปิดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งไว้ 9
คิวบิค ผมได้ใส่หลักเกณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใหม่ ที่กำหนดไว้ผิดระเบียบผม
ขออนุมัติสภาเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จะจัดซื้อตู้เย็นขนาดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ ์ดังนี้ คือขนาดที่บรรจุขนาดไม่น้อยกว่า9คิวบิคฟุต เป็นรุ่นฉลากเบอร์ 5
รับประกันอย่างน้อย 1 ปี มีมาตรฐานมอก. การแก้ไขในงบลงทุน ลักษณะคุณภาพใน
การอนุมัติของสภา เพ่ือจะได้จัดซื้อได้ตามระเบียบ เรียนให้กับสภาทุกท่านทราบ           
ดังเอกสารแนบท้ายญัตติครับ 

ประธาน                        - มีสมาชิกทา่นใดมีเรื่องสงสัยถ้ามีข้อสงสัยให้ถามได้เพราะเป็นอำนาจของสภาที่ต้อง
อนุมัติกันในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ไม่มีผู้ใดเสนอ 

ประธาน                        - ขอมติในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

ที่ประชุม                        - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระเพ่ือพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

                                 5.เพื่อพิจารณาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ (เขาดินสอ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว  
ประธาน                        - ในวาระนี้ผมขอให้นายฉัตรชัย ชาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว                  

เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
ผญ.ฉัตรชัย ชาโรจน์          - เรียน นายก อบต.ประธานสภาและสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน เนื่องจากปี

2560 ทางหมู่บ้านหัวตาลแถวได้ขออนุญาตใช้เขาดินสอเป็นพื้นที่ของป่าไม้ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา4 (1) ซึ่งได้ขออนุญาตไปและทางป่าไม้ได้ทำการอนุญาต
จากป่าไม้ได้คราวละ 4 ปีเพราะฉะนั้นพอถึงปีนี้ครบปีนี้คือต้องต่อใบอนุญาตซึ่งใน
ข้อกำหนดการต่อใบอนุญาตต้องมีการรับรองของสภาอบต. ในพ้ืนที่ว่าสามารถให้ใช้
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ (เขาดินสอ) ต่อ จุดมุ่งหมายของพ้ืนที่เขาดินสอเพ่ือเป็น



~ ๗ ~ 
 

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตครั้งที่ผ่านมาทางหมู่บ้าน
ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านบน และทำลานเพ่ือเป็นที่พักผ่อนและเป็นจุดชมวิวและ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารธกส.ในการสร้างจุดชมวิวด้านบนปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวที่ข้ึนไปท่องเที่ยวปีนี้ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ครบ เพ่ือที่จะให้สภา
เห็นชอบอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตได้ 

รองปลัดอบต.                 -  ในเรื่องของการขออนุญาตจากทางผู้ใหญ่บ้านชี้แจง ขอนำเรียนสภาเรื่องการขอต่อ
ใบอนุญาต ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๒๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การ
ดำเนินการยื่นขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการขอมติสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่ทางผู้ใหญ่บ้านนำไปประกอบการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ประธาน                        - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ถ้ามีข้อสงสัยให้ถามได้เพราะว่ารองปลัดอบต.ได้ชี้แจง
ไปให้ทราบแล้วผู้ใหญ่ได้เสนอเข้าสภาเพ่ือให้พิจารณาถ้าสภาเห็นชอบเป็นเพราะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วมไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนตัวและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ถ้าสภา
เห็นชอบก็ลงมติเห็นชอบต้องเอามติไปเพื่อขออนุญาตต่อไป ถ้าสมาชิกสงสัยก็เชิญ
อภิปรายได้ในช่วงที่ยังไม่ลงมติ   

ประธาน                        - ขอมติในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ (เขาดินสอ) หมู่ที่ 5                
บ้านหัวตาลแถว  

ที่ประชุม                        - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระเพ่ือพิจารณาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์                        
(เขาดนิสอ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว 

                               6.เพื่อพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย    
ประธาน                      -   ในวาระนี้ผมขอให้รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ  
รองปลัด อบต.               -  เรียน ประธานสภาและสมาชิก อบต.สามร้อยยอด และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกท่านครับ

สืบเนื่องมาจากผมได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่และได้รับมอบหมายให้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมได้เรียกประชุมส่วนของ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดเก็บขยะก็ทราบมาว่ามีรถขยะจำนวน 2 คัน มีคันเก่า 1 คัน คันใหม่ 1 
คัน คันเก่าใช้มาประมาณ 18 ปี คันใหม่ใช้มาประมาณ 6 ปี สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
คือวันนี้รถคันเก่าเป็นรถเล็กเป็นขนาดความจุไม่เกิน 2 ตัน ปัญหาคือในส่วนของรถ
ขยะก็จะมีแบ่งกันจัดเก็บ คันเก่ามีพนักงานประจำรถ 5 ท่าน ทำการจัดเก็บขยะหมู่ที่ 
1,2,3 และ9 สว่นของรถขยะคันใหม่มีพนักงานประจำรถ 4 ท่าน ทำการจัดเก็บขยะ
หมู่ที่ 4,5,6,7 และ 8 ส่วนรถขยะคันเก่า สูงยกลำบากเรื่องของแนวคิดถ้าเราได้รถ
ขยะคันใหม่มาคนงานรถขยะของคันเก่าลดลง 1 ท่าน มาทำงานที่กองสาธารณสุขฯ
แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในเรื่องของการจัดเก็บขยะรถขยะคันเก่าบรรจุได้ไม่เกิน 2 ตัน
หน้าที่ที่รับผิดชอบที่เก็บอยู่มีส่วนของโรงแรมและบ้านเรือนคือรถบรรจุได้น้อยก็ทำให้
ปัญหาของขยะไม่สามารถเก็บได้หมด ปัญหาที่ตามมาก็คือขยะในโรงแรมและ
บ้านเรือนทำให้ขยะตกค้าง และทำให้เก็บไม่ทัน ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากรถขยะบรรจุ
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ได้น้อยเมื่อพิจารณาแล้วปัญหาก็คือสภาพรถเก่ามากและซ่อมบ่อยเวลาเข้าซ่อมจะไม่
มีรถให้เก็บเหลือรถคันเดียวและพ้ืนที่รับผิดชอบก็มาก ทำให้ไม่ได้ไปเก็บทำให้ขยะ
ตกค้าง ณ วันนี้สภาพปัญหาเป็นอย่างนี้และรถก็ซ่อมบ่อย เมื่อได้รถขยะมาอีกคันแต่
รถขยะคันเก่าไม่จำหน่ายออกจะเอาไว้เก็บในซอยเล็กๆ หรือไว้รถคันใดคันหนึ่งเข้า
ซ่อมรถขยะคันใหม่ที่ใช้อยู่ก็เริ่มสึกหรอ รถขยะคันเก่าบรรจุได้น้อยและได้เอารถคัน
ใหม่ไปจัดเก็บวันอาทิตย์เพ่ือไมใ่ห้ขยะตกค้าง ขอให้พนักงานขับรถที่รับผิดชอบรถ
ขยะคันเก่าได้อธิบายถึงปัญหา ด้วยครับ ท่านประธานฯ 

พนักงานขับรถขยะ           - การที่อยากได้รถขยะคันใหม่เพ่ือเซฟความปลอดภัยให้พนักงานขับรถขยะคันเก่า 
เวลาเทขยะอาจจะมีเศษแก้วหรือต้นไม้ที่มีหนาม และรถบรรจุได้น้อยถ้าได้รถแบบคัน
ใหม่บรรจุได้มาและสามารถเก็บได้มากไม่ทำให้ขยะตกค้างครบั ประกอบกับสภาพรถ
เก่ามาก ซ่อมบ่อย และจะใช้วิ่งไปทิ้งขยะไกลๆ อาจเป็นปัญหาที่ตามมาหลายอย่าง
ตามสภาพรถที่ใช้อยู่ขณะปัจจุบัน จนบางครั้งผมต้องยืมรถขยะอีกคันไปเก็บขยะ 
เท่ากับว่ารถขยะคันใหม่แทบจะไม่ได้พักเลย เริ่มเสียหาย เวลาเอารถขยะเข้าซ่อมก็ไม่
มีรถเก็บขยะครับ  

รองปลัดอบต.                 - หลักการและเหตุผลในการซื้อรถขยะคันใหม่ในเรื่องของงบประมาณของอปท.                 
ไม่เพียงพอและส่วนหนึ่งมีเงินสะสมที่เหลืออยู่ขอให้ทางเจ้าหน้าการเงินของกองคลัง
เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสมครับ 

นวช.การเงินและบัญชี       - เรียน นายก อบต.ประธานสภาและสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน ดิฉันนางสาว
รุ่งรัตน์ ศรีประเทศ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังขอรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564    

                                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. 2561 (3) ให้กนัเงิน
สะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนและอีกร้อยละ 10 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี  
สาธารณภัยเกิดข้ึนยอดเงินสะสมที่ใช้ได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
12,856,022.63 บาทตามเอกสารที่แนบให้กับสมาชิกสภาอบต.ไป 

รองปลัดอบต.                  – ขออธิบายเพ่ิมเติมคือ รายละเอียดขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมหน้าที่ 1 งบเงินสะสม
งบแสดงฐานะการเงินยอดยกมา 35,606,284.78 บาท ในเรื่องของรหัสบัญชี    
e-LAAS ตอนนี้มีปรับแก้ไขเพ่ิมข้ึนมา จะเห็นได้ว่า เป็นภาษีที่ดิน 74,277.79 
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,269,488 ภาษีป้าย 39,700 ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 63,810 ค่าเสื่อมราคาสะสม 11,002,286.36 รวม
ตัวเลข 13,450,262.15 หกัยอดออก คือ 22,156,022.63 โดยเดิมค่าเสื่อม
ราคาสะสม 11,002,986.36 ไม่มี ทำให้ยอดเงินสะสมหายไปไหนมาก เป็นค่า
เสื่อมของทรัพย์สินอบต.ต่างๆ สำหรับลูกหนี้ของอปท.อยู่ที่ประมาณ 2,600,000
เป็นลูกหนี้จากภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ตอนนี้เป็นเรื่องของ
จัดเก็บที่งานจัดเก็บต้องแก้ไขปัญหา เมื่อมาดูวงเงินสะสมที่ใช้ได้ 22,156,022.63 
ตามระเบียบที่ได้แนบไปกับญัตติเรียบร้อยแล้วต้องเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่า 3 เดือน อ้างอิงจาก เดือนพ.ค.คือ 3,900,000 บาท กันเงินในเรื่องเบิกค่า   
สาธารณภัย ตามระเบียบ 10% ของข้อบัญญัติตั้งไว้ที่ 54,000,000 บาท คือ 
5,400,000 รวมกันเป็นยอด 9,300,000 บาท เงินสะสมที่นำไปใช้ได้จริง ณ 
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วันนี้อยู่ที ่12,856,022.63 บาท งบประมาณปกติมีไม่เพียงพอ จึงนำมาสู่ในเรื่อง
ของการเสนอญัตติในการใช้จ่ายเงินสะสม ในการจ่ายเงินสะสมต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงินการเบิกจ่ายเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1 ให้กระทำได้ต้องอยู่ในอำนาจหน้าของอปท. ซ่ึง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ของอปท.หรือกิจการ
ที่จัดทำบำบัดความเดือดร้องของประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาเดิมที่ตั้งไว้ตาม
แบบข.03 ของ64 ตั้งไว้ 2,500,000 บาท และราคารถเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ดังเอกสารแนบท้าย ณ วันนี้ เงินสะสมที่จะใช้อยู่มี 22,000,000 บาท ผม
เลยเสนอญัตติซื้อรถขยะ ราคา 2,400,000 บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ 
ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อดูเงื่อนไขข้อที่ 1 ได้มีหนังสือหารือว่าในเรื่องของการ
ใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์มีความจำเป็นได้หรือไม่ ได้แนบเอกสารให้แล้วเพ่ือ
ป้องกันว่าการขอจ่ายขาดเงินสะสมนั้นไมเ่ป็นไปตามระเบียบ คือ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๙๘๗ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ เรื่องหารือการ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง องค์การบริหารส่วนตำบล
จักรสีห์ และตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถซ้ือรถขยะได้ 
ข้อที่ 2 การสมทบกองทุนกบท. นั้นได้ถ่ายเอกสารแนบให้กับญัตติแล้ว (สมทบกบท.
แล้วตามระเบียบ) ข้อที่ 3 จำนวนเงินสำรองจ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนและ
ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ได้ให้กองคลังชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว ข้อที่ 4 เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว และให้ดำเนินการภายใน 1 ปี บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์รถขยะขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำ
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา 2,400,000 บาท ดังที่กล่าวไปได้มี
รายละเอียดประกอบต่างๆ และหนังสือหารือของการใช้จ่ายเงินสะสมที่นำเรียน
ระเบียบมา เพ่ือให้ถูกต้อง สภาจะอนุมัติจัดซื้อหรือไม่อย่างไร เรื่องการไปจัดหาพัสดุ 
ต้องจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการจัดหา ปัจจุบัน ราคา 500,000ขึ้นไป ต้อง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป เว้นแต่ระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็คือ ในเรื่องของอปท. 
ต้องทำประกาศจัดซื้อรถขยะ ในระบบของกรมบัญชีกลาง แล้วบริษัทเข้าไปประมูล 
เวลาบริษัทเข้าไปประมูล จะไม่ทราบว่ามบีริษัทใดบ้างเข้ามาประมูล จนกว่าการ
ประมูลสิ้นสุดลง จึงจะทราบผล ในเรื่องแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ได้กำหนดราคา
กลางในการประมูลไว้ที่ ๑,900,000 บาท แต่มีบริษัทเข้ามาประมูลหลายราย และ
ทราบว่าบริษัทที่ได้ประมูลราคาอยู่ที่ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องการจัดหา
พัสดุ เพ่ือความโปร่งใส ในการแก้ไขปัญหาเราต้องใช้รถขยะเพราะเป็นเรื่องสำคัญ 
เรื่องของการจัดซื้อจะต้องมีการกำหนดคุณลักษณะตามราคากลาง ไม่ได้ซื้อนอกราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี 3 ขั้นตอน คือกำหนดคุณลักษณะ
รายละเอียดราคากลางโดยอ้างตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และส่วนที่ 2 การ
พิจารณาผล ระเบียบจะต้องแต่งตั้งข้าราชการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กำหนดราคากลาง 
พิจารณาผล และตรวจรับพัสดุ แต่ในหลายที่ใช้ผู้นำหมู่บ้านเข้ามาเป็นกรรมการไม่



~ ๑๐ ~ 
 

น้อยกว่า ๒ ท่าน เพ่ือความโปร่งใสนำเรียนประธานสภาว่าในส่วนของสมาชิก ท่านใด
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อครั้งนี้ครับ  

ประธาน                        - อภิปรายเรื่องรถให้เรียบร้อยแล้วไปวาระอ่ืนต่อไปเห็นสมควรว่าสภาสว่นใหญ่
เห็นชอบว่าสมควรซื้อรถขยะคันเล็กหรือคันใหญ่ให้สมาชิกอภิปรายว่าเห็นสมควร
อย่างไรก่อนลงมติ 

ส.อบต.ลำพวน เคหา         - สมาชิกสภาหลายท่านต้องช่วยกันหาที่ทิ้งขยะเพราะช่วงนี้ไม่มีที่ทิ้งขยะเห็นสมควร
ซื้อเพราะมีความจำเป็นต้องซื้อ 

ประธาน                        - ก่อนลงมติให้ทุกท่านพิจารณาก่อนว่าจะซื้อรถขนาดไหนแต่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา
เป็นรถขนาดใหญ่เพ่ือให้สภาอนุมัติเพราะเป็นอำนาจสภาอนุมัติที่ผู้บริหารเสนอมา
เป็นความจำเป็น เมื่อให้เหตุผลกันเรียบร้อยแล้วก็ขอมติที่ประชุมกันต่อไป 

นายกอบต.                    -  เรื่องสถานท่ีทิ้งขยะยังหาที่ทิ้งไม่ได้จึงมีความจำเป็นต้องซื้อเพราะมีรถท่ีใช้วิ่งได้ใน
ระยะทางไกลมีแคค่ันเดียว ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้สภาช่วยอนุมัติให้ 

รองปลัดอบต.                - สถานทีห่รือเส้นทางในการจัดเก็บขยะ ทีร่ถคันเล็กเข้าไปเก็บได้ มีไม่มากถ้าซื้อคันเล็ก  
                             สามารถใช้งบประมาณปกติได้ เห็นสมควรซื้อรถขยะคันใหญ่จะดีกว่าครับ 
ประธาน                        - ขอมติในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจดัซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย    
ที่ประชุม                       - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระเพ่ือพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ระเบียบวาระท่ี ๔                เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน                -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
รองปลัดอบต.                     – ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือการจัดซื้อต้องการผู้แทนของหมู่บ้านโดยมี

กรรมการ 3 ชุด มามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขอให้สมาชิกเสนอชื่อเข้ามา
ทำงานร่วมกับข้าราชการ เสนอชื่อสมาชิก 6 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างโดยชุดละ 2 ท่าน ครับ 

ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง         - สมาชิกส่วนมากอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและประสบการณ์ 
                                         ในการตรวจรับ 
ประธาน                - ขอตัวแทน ๖ ท่าน ตามที่รองปลัดอบต. เสนอครับ  
                                      - มีการเสนอจำนวน 6 ท่าน คือ 
                                      - 1. นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด 
                                      - 2. นางลำพวน  เคหา 
                                      - 3. นายอมร  ตุ้มทอง 
                                      - 4. นายพันธ์  ธิบด ี
                                      - 5. นายณัฐพัชร์  สำแดงเดช 
                                      - 6. นายกำจร  ทองสุข 
ที่ประชุม                           - รับทราบ 
ส.อบต.พุฒิพงศ์ เอ่ียมละออ    - ทางหมูบ่้าน บ้านใหม่ ขอขอบคุณนายกอบต.ที่นำยาไปพ่นฆ่าเชื้อโรคลัมปีสกิน 
                                        ขอบคุณครับ 
ผู้ใหญ่ฉัตรชัย  ชาโรจน์          - แจ้งช่วงบ่ายมีการประชุมโต๊ะข่าวเวลา 13.30 น. ที่ศาลาหมู่บ้าน 
                                         บ้านดอนเตาเหล้า แจ้งเพ่ือทราบครับ 
รองปลัดอบต.                      - การจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยต้องไปเพ่ิมเติมในแผนก่อน จึงจะดำเนินการได ้และจะ

นำเสนอเข้าสภา โดยเพ่ิมเติมในแผนปี 2566 - 2570 ต่อไป แผนที่มีไม่
ตอบสนองความต้องการ หรือไม่สอดคล้องกับแผนของแต่ละหมู่บ้าน และต้องนำ
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ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านมาบรรจุไว้ในแผนอบต. โดยจะเชิญทางหมู่บ้านมาทำ
แผนในช่วงปลายปีงบประมาณนี้ครับ 

ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง          - ขอเรียนถามเรื่องเสียงตามสายขอให้รองปลัดชี้แจงด้วยครับ 
รองปลัด อบต.                     - เรื่องของเสียงตามสายของ อบต.สามร้อยยอด ปัจจุบันนี้เป็นแบบมีสาย                   

โดยกระจายไปทุกหมู่บ้าน ขณะนี้มีบางหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย และให้อบต.
ซ่อมแซม ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชาสัมพันธ์ของ
ตำบลสามร้อยยอดเป็นจุดบอด ไม่ทันท่วงที โดนหลายๆหน่วยงานว่าในทางท่ีไม่ดี 
เวลาอำเภอแจ้งให้อบต.ประชาสัมพันธ์ ก็ทำไม่ได้ ต้องแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านแต่ละ
หมู่ ให้ประชาสัมพันธ์ บางหมู่รับทราบ บางหมู่ยังไม่พร้อม ทำให้ข่าวสารเป็นไป
ด้วยความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบันหลายๆ ที่ ใช้ระบบเสียงตามสาย
แบบไร้สาย โดยให้อบต. เป็นจุดศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์ สามารถ
ประชาสัมพันธ์ที่เดียวทุกหมู่ก็ได้ หรือบางหมู่ก็ได้ ซึ่งอบต.สามร้อยยอดเอง ก็มี
นักประชาสัมพันธ์ ก็จะได้ทำหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ หรือให้ความรู้โดยนำ
เด็กนักเรียนมาประชาสัมพันธ์ ช่วงพักเท่ียง หรือนำเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ ณ 
วันนี้ เวลาทางราชการส่งเรื่องให้ประชาสัมพันธ์ ก็ไม่สามารถทำได้ ครับ  

ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง          - โครงสร้างเรื่องเสียงตามสาย ตั้งเป็นจุดโดยมีเสาไฟเป็นของอบต.เองโดยระบุเป็น
จุดๆไป โดยให้เสียงตามสายเชื่อมตามจุดในหมู่บ้าน ตามความเหมาะสม ติดตั้ง
ลำโพง อาจจะ ๒-๓ จุดต่อหมู่บ้าน คือเป็นการแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์
ของตำบลสามร้อยยอดที่เป็นจุดอ่อน ประชาชนได้รับข่าวสารเป็นไปอย่างล่าช้า
มาก และควรนำไปบรรจุไว้ในแผนเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ 

นายศักดิ์สิทธิ์ ชาโรจน์         - เห็นด้วยการการมีเสียงตามสายแบบไร้สายเพื่อความสะดวกในการ        
    ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบครับ 
ผู้ใหญ่ชูเกียรติ เมฆขยาย         - การมีรถตัดหญ้าไว้เป็นเรื่องที่ควรมี เพราะอบต.หลายที่ก็มีรถตัดหญ้า รถขุดตัก 
                                          ไว้เวลาจำเป็นต้องใช้เพราะตำบลเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้องทำให้น่าอยู่และมี 
                                          ความสะอาดจึงจำเป็นต้องมีไว้ใช้เวลามีเหตุต้องใช้ 
 ผู้ใหญ่ชูเกียรติ เมฆขยาย        - ช่วงเวลามีฝนตกน้ำท่วมบริเวณถนนหน้าโรงเรียนถึงเซเว่นบริเวณไหล่ถนนต่ำ ทำ

ให้น้ำท่วมขัง ทำให้เกิดอันตรายได้และแจ้งให้อบต.ช่วยประสานทางกรมทาง
หลวงชนบท เพ่ือเข้ามาดำเนินการแก้ไขและทางอบต.ได้ดำเนินการประสานให้
เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ใหญ่ชูเกียรติ เมฆขยาย         - สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งเป็นถนนที่เลียบชายหาดบริเวณหมู่ท่ี 4 
ตรงบริเวณจุดชมวิวพุน้อย1 อยากให้มีสัญลักษณ์ให้เห็นเพราะเป็นจุดเสี่ยงและ
ไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่สว่างเท่าท่ีควร และมีวัยรุ่นไปอยู่จำนวนมากอาจเป็นจุดเสี่ยง
และอันตราย และการจัดเก็บขยะอยากให้ปลูกฝังเป็นนิสัยเพราะเราเป็นเมือง
ท่องเที่ยวต้องการให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับโครงการที่เก่ียวกับขยะโดยมีโครงการ
ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับอบต.ควรแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนจะมองไปที่ปลายเหตุ 

ผญ.ฉัตรชัย ชาโรจน์               - การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทางหมู่บ้านได้ประสาน
ขอรถกับศูนย์ปภ.ให้รับราษฎรไปฉีดวัคซีนโดยมีจุดรับคือ ศาลากลางหมู่บ้าน             
หมูที่ 5 หน้าวัดพุน้อย หน้าโรงเรียนบ้านพุใหญ่ หน้าวัดหนองข้าวเหนียว หน้าที่
ทำการอบต.สามร้อยยอด เพราะเสียงตามสายบางจุดๆ ไม่สามารถใช้งานได้จึง
ประกาศอาจจะไม่ครบทุกบ้าน 
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รองปลัด                              - จะเห็นได้ว่าถ้าอบต.สามร้อยยอดมีเสียงตามสายอยู่ที่อบต. สามารถ
ประชาสัมพันธ์ได้ทันทีเลย ทุกหมู่บ้าน ก็จะทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน 
เพราะปัจจุบันนี้เสียงตามสายที่มีอยู่ในหมู่บ้านขาด เพราะ ไฟฟ้าตัดสาย 

นายกอบต.                           - เรื่องรถตัดหญ้า การซื้อรถกู้ชีพ ทางอบต. ก็ทราบปัญหาดี คือต้องมีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ไมว่่าเป็นต้นหญ้าหรือต้นไม้สองข้างทาง และการจัดซื้อรถกู้ชีพ
กู้ภัย เพราะตำบลสามร้อยยอดอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลสามร้อยยอด รวมถึง
มูลนิธิด้วย สำหรับเรื่องเสียงตามสายต้องบรรจุเข้าแผน และจะทำเป็นไร้สาย
ส่วนเรื่องการซ่อมเสียงตามสายจะยกเลิกซ่อม เพราะไม่คุ้มกับราคาที่ซ่อม 
ประกอบกับขณะนี้ไฟฟ้า กำลังรื้อถอนเสารุ่นเก่าออกตลอดแนวทางหลวงชนบท 
เพ่ือขึ้นเสาใหม่ ทำให้สายไฟถูกรื้อถอนออกไปด้วย 

ผู้ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ชาโรจน์          - เรื่องการซ่อมเสียงตามสายจะยกเลิกเพราะไม่คุ้มกับราคาท่ีซ่อม 
ส.อบต.โกศล แสงขาว             - เรื่องการตัดกิ่งไม้ข้างทางบริเวณหมู่ท่ี 8 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุและขอให้ช่างไฟช่วย

ไปดูไฟฟ้าสาธารณะที่คอสะพานร้านยกซดและบริเวณสะพานอู่ผู้ใหญ่ประเสริฐ 
หมู่ที่ 6 จึงประสานงานกับช่างไฟให้ลงไปดูด้วยครับ  

นวช.การเงินและบัญชี            - ขอความร่วมมือสมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
สำรวจภาษีเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินโดยทางบริษัทจัดทำ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินจะเข้าไปสำรวจลงในแบบสำรวจที่ดินค่ะ 

ที่ประชุม                             - รับทราบ 
ประธาน                              -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 
ประธาน                              -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและผู้ใหญ่บ้าน 
                                           ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ขอบคุณครับ 
 
 เลิกประชุมเวลา    ๑๒.๐๐  น. 
 
  
                      (ลงชื่อ)                      โกศล   แสงขาว                     ผู้จดบันทึกการประชุม   
             (นายโกศล แสงขาว)     
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยวิสามัญ           
สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
 
              ตรวจถูกต้อง 
 
 
        (ลงชื่อ)             อมร  ตุ้มทอง          (ลงชื่อ)         โกศล  แสงขาว 
       (นายอมร  ตุ้มทอง)            (นายโกศล  แสงขาว) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



~ ๑๓ ~ 
 

 
 
 

   (ลงชื่อ)                 ลำพวน  เคหา   
                 (นางลำพวน  เคหา) 
                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงชื่อ)                กำจร  ทองสุข          ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายกำจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


