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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยวสิามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2564 

วันท่ี  17  กนัยายน  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 

 
ผู้มาประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

นายก าจร   ทองสุข 
นายถาวร   สุวฒัน์ 
นายปรีชา   นพคุณ 
นายพุฒิพงศ ์  เอ่ียมละออ 
นายอมร   ตุม้ทอง 
นายพนัธ์  ธิบดี 
นางบงัอร  ก าป่ันวงษ ์
นายดิเรก    เสือเหลือง 
นายสุวตัร์    ใกลชิ้ด 
นางล าพวน   เคหา 
นายวิเชียร  คงเหมาะ 
นายณฐัพชัร์   ส าแดงเดช 
นายสัมฤทธ์ิ  แดงเลือด 
นางกลัยา  ร่วมชาติ 
นายนิรัญ  ยอดแกว้ 
นายสวา่ง  หอมชวน 
นายณรงค ์ นอ้ยช่อ 
นายโกศล   แสงขาว 

  ประธานสภา 
  รองประธานสภา 
  สมาชิก  อบต.หมู่ท่ี  1 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  1 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  2 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  2 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  3 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  4 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  4 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  5 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  5 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  6 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  7 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  7 
    สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  8 
  สมาชิก  อบต. หมู่ท่ี  9 
  สมาชิก  อบต.  หมู่ท่ี  9 
  เลขานุการสภา 

ก าจร  ทองสุข 
ลา 
ลา 
พุฒิพงศ ์ เอ่ียมละออ 
ลา 
พนัธ์  ธิบดี 
บงัอร  ก าป่ันวงษ ์
ดิเรก  เสือเหลือง 
ลา 
ล าพวน  เคหา 
วิเชียร  คงเหมาะ 
ณฐัพชัร์ ส าแดงเดช 
สัมฤทธ์ิ แดงเลือด 
ลา 
นิรัญ  ยอดแกว้ 
สวา่ง หอมชวน 
ณรงค ์ นอ้ยช่อ 
โกศล  แสงขาว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ท่ี 

 
ช่ือ  -  สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ลายมือช่ือ 

 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

นายประเสริฐ  เมืองจนัทบุรี 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายวิชยั พวงสุวรรณ 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นายสิทธิศกัด์ิ  นอ้ยผลเพชร 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นายศกัด์ิสิทธ์ิ  ชาโรจน์ 
นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
นายพงศภ์าค  ใจเด็ด 
นางนงเยาว ์ พราหมณ์ช่ืน 
นายฉตัรชยั  ชาโรจน์ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
รองปลดัอบต. 
นกัวิชาการศึกษา 
ก านนัต าบลสามร้อยยอด 
ผูใ้หญ่หมู่ท่ี 4 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 
นกัวิชาการเงินและบญัชี 
ผูอ้  านวยการกองช่าง 
หวัหนา้ส านกัปลดั 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

ประเสริฐ  เมืองจนัทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
วิชยั พวงสุวรรณ 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
สิทธิศกัด์ิ  นอ้ยผลเพชร 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ชาโรจน์ 
รุ่งรัตน์  ศรีประเทศ 
พงศภ์าค  ใจเด็ด 
นงเยาว ์ พราหมณ์ช่ืน 
ฉตัรชยั  ชาโรจน์ 

 
 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น. 
 

  เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองคป์ระชุมแลว้เลขานุการ
สภาใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ  เขา้ท่ีประชุมโดยมี นายก าจร ทองสุข ประธานสภาองคก์ารบริหาร               
ส่วนต าบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในท่ีประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี  1         เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                       -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
รองปลดั อบต.             –  แจง้เร่ืองอ าเภอสามร้อยยอดส่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กลบัมาท่ีอบต.เรียบร้อยแลว้ ขอแจง้ใหส้มาชิกสภา คณะผูบ้ริหาร อบต.ทราบ 
ท่ีประชุม                     -   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2         เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
ประธาน           -  ขอใหส้มาชิกทุกท่านไดต้รวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   
                                         สมยัสามญั  สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2/2564  เม่ือวนัท่ี 13  สิงหาคม 2564 ท่ีไดแ้จกใหก้บั                

ทุกท่านไปแลว้นั้นวา่มีขอ้ความใดท่ีจะตดัทอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขหรือไม่             
โดยใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมวา่ครบถว้นหรือไม่หรือตอ้งแกไ้ขเชิญ
คณะกรรมการช้ีแจงดว้ยครับ 
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อบต.ดิเรก เสือเหลือง    -  ไดต้รวจรายงานการประชุมแลว้ไม่มีขอ้ความใดท่ีจะตดัทอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 
ประธาน            -   เม่ือไม่มีผมขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ดว้ยครับ 
ท่ีประชุม                        -   ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมยัสามญั สมยัท่ี 3 

                                                คร้ังท่ี 2/2564  เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์
ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
                                          1.  เพ่ือพจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
ประธาน                             -  มาถึงวาระน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                          

(พ.ศ. 2566–2570 )  ซ่ึงนกัวิเคราะห์ฯ. ไดส่้งร่างแผนฯ  ใหส้มาชิกสภาทุกท่าน
ล่วงหนา้แลว้และขอให ้นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผูช้ี้แจงระเบียบเก่ียวกบั
การน าร่างแผนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2566–2570 ) เขา้สภา 

นักวิเคราะห์นโยบาย          -  อา้งถึง หนงัสือท่ีมท 0810.3/ว7467 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 เร่ืองแนวทางการ
จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) 

                                           -  ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา69/1 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 18 ก าหนดใหแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน กรณี
เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจดัตั้งใหจ้ดัท าหรือทบทวนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถดัไป โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) แลว้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นวา่
เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
สามารถบูรณาการแผน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ประชาชนจึงอาศยัอ านาจตามขอ้ 5 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซกัซอ้มแนวทางการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ถือเป็นแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ใหเ้ทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

                                               2. แนวทางการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 
                                                   2.1 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและอ าเภอตรวจสอบองคป์ระกอบ ของ 

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ
ตามล าดบัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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                                                   2.2 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัด าเนินการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัให้แลว้เสร็จ แลว้แจง้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัทราบ โดยเคา้โครงยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ให้ด าเนินการตามรูปแบบท่ี
ก าหนด  

                                                     3.  แนวทางการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 
                                                          3.1 การทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ใหเ้ทศบาล องคก์าร

บริหาร ส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ถือปฏิบติั
ตามขอ้ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

                                                          3.2 การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถน าขอ้มูล 
จากแผนพฒันาทอ้งถ่ินฉบบัปัจจุบนั มาทบทวนและปรับใชใ้นการจดัท า
หรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาใหมี้
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์จงัหวดั ยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการ
จดัท าประชาคมทอ้งถ่ิน ใหด้ าเนินการตามหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี    3.3 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน ตามเคา้โครงแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 
2566 - 2570) 

                                                    4. การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบติั 
                                                        4.1 เพื่อใหแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นกรอบในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ
จากเงินสะสม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเม่ือสภาทอ้งถ่ินไดใ้หค้วาม
เห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ 
หากปรากฏในภายหลงัวา่เกณฑร์าคากลาง หรือบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์คุณลกัษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปล่ียนไป ใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2363 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
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เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 
และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

                                                        4.2  เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แลว้ หากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความประสงคท่ี์จะด าเนินการทบทวนแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570) ใหเ้ป็นปัจจุบนัก็สามารถ
ด าเนินการไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   รองปลดัอบต.                    -  โครงการมีทั้งหมด 9 หมู่บา้น ใหส้มาชิกตรวจดูโครงการของหมู่บา้นตนเองวา่มี
แกไ้ขเพิ่มเติมหรือไม่โดยแผนจะผา่นคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินโดยโครงการท่ี 10 และโครงการท่ี 11 ซ ้า
กนั โดยโครงการทั้งหมดจะตอ้งบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินพ.ศ. 2566-2570 และ
ตดัโครงการท่ี 5 โครงการท่ี 9 ขอตดัออกเพราะจะด าเนินการโครงการแลว้ใน
งบประมาณ 2565 และโครงการท่ี 12 จากไร่นายประสงคเ์ป็นนายวชัระและ
โครงการท่ี 21 ของหมู่ท่ี 1 ขอขยบัมาเป็นโครงการปี2566 และต่อไปจะขอมีการ
ประชุมทบทวนเก่ียวกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ินปีละ 1 คร้ัง 

ประธาน                                -  จะมีท่านใดแกไ้ขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถา้มีโครงการอยูใ่นแผนก็จะไดเ้นินการ
ตามแผนในปีท่ีเหมาะสมต่อไป  

ประธาน                                -  ตามท่ีรองปลดั อบต.และนกัวิเคราะห์ไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น ซ่ึงเห็นไดว้า่ร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ไดจ้ดัท าไวค้่อนขา้งสมบูรณ์เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงขอมติเห็นชอบจากท่ี
ประชุมเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ดว้ยครับ  

ท่ีประชุม                                 -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เป็นเอกฉนัท ์                       
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะไดล้งนามประกาศใชเ้ป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                    
(พ.ศ. 2566-2570)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดต่อไป 
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                                         2. เพ่ือพจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิม่เติม ฉบับที่ 4 
ประธาน                             -  มาถึงวาระน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                          

(พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 4 ซ่ึงนกัวิเคราะห์ฯไดส่้งร่างแผนฯใหส้มาชิกสภา
ทุกท่านล่วงหนา้แลว้และขอให ้นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผูช้ี้แจงระเบียบ
เก่ียวกบัการน าร่างแผนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565 )เพิ่มเติมฉบบัท่ี 4                
เขา้สภา 

นักวิเคราะห์นโยบาย         -   อา้งถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2559  ขอ้ 22             
เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี   

   (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันา 
                                                       ท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  
                                                  (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันา 

ท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ย
เม่ือแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแลว้ ให้ส่งแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินดงักล่าวใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชพ้ร้อมปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่30 วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้

ประธาน                                -  ตามท่ีนกัวิเคราะห์ไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น ซ่ึงเห็นไดว้า่ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน               
(พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติมฉบบัท่ี 4 ไดจ้ดัท าไวค้่อนขา้งสมบูรณ์เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงขอมติเห็นชอบจากท่ี
ประชุมเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-256) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 4ดว้ยครับ  

ท่ีประชุม                                 -  มีมติเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)ฉบบัท่ี 4 เป็นเอกฉนัท ์                       
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะไดล้งนามประกาศใชเ้ป็นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                    
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัท่ี 4 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดต่อไป 

รองปลดัอบต.                       -  ส าหรับโครงการท่ี 7 เสียงตามสายทุกหมู่บา้นมีเสียงตามสายท่ียงัใชไ้ดเ้ป็น
บางส่วนท าใหบ้างหมู่บา้นขาดการประชาสัมพนัธ์ท าใหไ้ม่ทนัเหตุการณ์ และถา้เป็น
เสียงตามสายแบบไร้สายก็ยงัไม่สามารถท าไดเ้พราะเขาบงัสัญญาณ ถา้ท าตอ้งตั้งเสา
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สัญญาณเพิ่ม ท าใหง้บประมาณเพิ่ม และไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้น หรือจะปรับปรุง
แกไ้ขของเก่าเพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้

ส.อบต.ดิเรก เสือเหลือง     -  ถา้ซ่อมไปแลว้ใชไ้ดไ้ม่นาน หากสายขาดก็เป็นปัญหาอีก การตั้งสัญญาณแม่ไปไม่ถึง 
ควรมีการตั้งสัญญาณยอ่ยทยอยกนัไปทุกหมู่ หมู่ละบางจุดก่อนแลว้ค่อยๆเพิ่มจุด
ต่อไป  

รองปลดัอบต.                       – เร่ืองเสียงไร้สาย ยงัมีความเห็นในพื้นท่ีไม่ตรงกนั ท่ีจะท าไวท่ี้อบต.หรือหมู่บา้น จึง
ขอใหโ้ครงการน้ีอยูใ่นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๔ ปี ๒๕๖๕ แทน 

ท่ีประชุม                            -  รับทราบ 
                                          3.  เพ่ือพจิารณาท ากจิการนอกเขต 
ประธาน                             -  มาถึงวาระน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาท ากิจการนอกเขตและไดส่้งเอกสารเก่ียวกบัการท า

กิจการนอกเขตใหส้มาชิกสภาทุกท่านล่วงหนา้แลว้และขอให้รองปลดั อบต.             
เป็นผูช้ี้แจงระเบียบเก่ียวกบัการท ากิจการนอกเขต 

รองปลดัอบต.                    -  ขออนุมติัท ากิจการนอกเขต การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามท่ี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยคณะกรรมการขยะของจงัหวดัฯ ไดเ้ชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 23 
มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ศาลากลางจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อแกไ้ขปัญหาสถานท่ีทิ้งขยะ เน่ืองจากสถานท่ีทิ้งขยะเดิมใน
ค่ายธนะรัชต ์โดยมีเทศบาลต าบลปราณบุรีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล ยกเลิกกิจการ เพราะ
ทางค่ายธนะรัชตไ์ม่ต่อสัญญา จึงใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวไปพลางก่อนจนกวา่ เทศบาลต าบลเขานอ้ย เจา้ภาพหลกั (MOU) จะ
ด าเนินการใหภ้าคเอกชนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเผาขยะขึ้น จ านวน 1 แห่ง แลว้เสร็จ ซ่ึง
อยูร่ะหวา่งรอใหมี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะแลว้เสร็จอีกประมาณ 3-5 ปี ช่วง
ระหวา่งน้ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอดไดน้ าขยะไปทิ้งท่ีบ่อขยะ
เอกชน ของนายระยอง เครือแตง บริเวณบ่อขยะหนองตาเสือ อ าเภอกุยบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ไปพลางก่อน พบวา่ บ่อขยะดงักล่าวไม่ถูกสุขลกัษณะตามหลกั
วิชาการ ใกลเ้ตม็ ไกล และไดป้ระสานกบันายระยอง เครือแตง เพียงแค่ทิ้งชัว่คราว 
จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2564 ขณะน้ีมีบ่อเอกชนเปิดใหม่
ของบริษทั ไทเกอร์ ซิกส์ จ ากดั บริเวณขา้งเขื่อนปราณบุรี หมู่ท่ี 4 ต าบลทบัใต ้
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ซ่ึงไดรั้บการ
ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีถูกตอ้งและก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาล ดงัเอกสารแนบทา้ย 

 จึงอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล                 
พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั มาตรา 71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจ
ท ากิจการนอกเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือร่วมกบัสภาต าบลอ่ืน องคก์าร
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บริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน เพื่อกระท ากิจการร่วมกนัได ้ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากสภาต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งและกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งท าและเป็นการเก่ียวเน่ืองกบั
กิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตน น าขยะไปก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบอยา่งถูกหลกั
สุขาภิบาล บริเวณขา้งเขื่อนปราณบุรี หมู่ท่ี 4 ต าบลทบัใต ้อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ของบริษทั ไทเกอร์ ซิกส์ จ ากดั  
โดยท ากิจการนอกเขตไปยงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัใต ้ต่อไป 

ประธาน                               -  ตามท่ีรองปลดัอบต.ไดช้ี้แจงเร่ืองการท ากิจการนอกเขตไปแลว้นั้นผมขอมติ 
                                                เห็นชอบจากท่ีประชุมดว้ยครับ  
ประชุม                                 -  มีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉนัทใ์หด้ าเนินการการท ากิจการนอกเขต                         
ระเบียบวาระท่ี 4                 เร่ืองอ่ืน  ๆ 
ประธาน               -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ผญ.ชูเกยีรต ิ                        -  ทางหมู่บา้นหมู่ท่ี 4 ขอขอบคุณทางอบต.สามร้อยยอดท่ีท าการจดัเก็บก่ิงสนท่ี

บริเวณชายหาดเป็นท่ีเรียบร้อย และปัญหาเขตแดนถนนไดป้ระสานกบัทางกองช่าง
และรองปลดัอบต.เพราะเขตแดนบางท่ีผมก็ไม่รู้ขอใหท้างอบต.ท าเร่ืองสอบเขต
ทางให ้และไดรั้บแจง้จากผูป้ระกอบการดา้นชายทะเลวา่ไม่มีท่ีจอดรถขอน าดินไป
ถมเพื่อขยายไหล่ทางใหแ้ละยนิดีออกงบประมาณเอง       

รองปลดัอบต.                      -   ดา้นหนา้หาดอบต.จะด าเนินการปลายปีขอใหร้ออบต.ลงไปด าเนินการและเร่ือง
สอบเขตทางขอใหผู้ใ้หญ่ชูเกียรติมาเขียนค าร้องเพื่อสอบเขตทางการท าถนนตาม
เส้นท่ีท าทางอบต.จะท าหนงัสือไปท่ีท่ีดินเพื่อท าการสอบเขตส่วนค่าใชจ่้ายในการ
สอบเขต อบต.เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

ผู้ใหญ่ฉัตรชัย                       -  ขอขอบคุณท่ีอบต.สามร้อยยอดเขา้ไปตดัแต่งก่ิงไมแ้ละเร่ืองการออกหนงัสือนสล.
ท่ีขอไวจ้ะด าเนินการท าเร่ืองใหเ้รียบร้อยภายในปีงบประมาณ 2565                                            

  นักวิชาการศึกษา                    -  แจง้สมาชิกสภาใหเ้ขา้ร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้สมุนไพรทอ้งถ่ินจะมีการท า              
อโรมาหลายกล่ินและมีการขึ้นทะเบียนโอทอ้ปให้เรียบร้อยและจะน าผลิตภณัฑ ์         
จะน าไปจ าหน่ายเพื่อหารายไดเ้ขา้กลุ่ม 

 รองปลดัอบต.                       - เร่ืองของเก็บก่ิงตน้สนทางอบต.ไดด้ าเนินการเก็บก่ิงตน้สนท่ีเหลือเกือบหมดแลว้
และจะด าเนินการใหเ้รียบร้อยต่อไป      

ท่ีประชุม                                -  รับทราบ 
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ประธาน                                 -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ  ต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม                                - ไม่มี 
ประธาน                                 -  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน คณะผูบ้ริหารและผูใ้หญ่บา้น    
                                                  ท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัในวนัน้ีขอบคุณครับ 
 
 

   เลกิประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 (ลงช่ือ)                             โกศล  แสงขาว                      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม   
             ( นายโกศล  แสงขาว )     
     เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
 

 ไดท้ าการตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด  สมยัสามญั           
สมยัท่ี 3  คร้ังท่ี 2/2564  วนัท่ี 13 สิงหาคม  2564  เป็นท่ีเรียบร้อยถูกตอ้งพร้อมไดล้งลายมือช่ือ 
 
     ตรวจถูกต้อง 
 
 
        (ลงช่ือ)                  ดิเรก  เสือเหลือง         (ลงช่ือ)              ณัฐพชัร์  ส าแดงเดช     
       (นายดิเรก  เสือเหลือง)    (นายณฐัพชัร์  ส าแดงเดช) 
                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

   (ลงช่ือ)                   ปรีชา  นพคุณ 
                 (นายปรีชา  นพคุณ) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

   (ลงช่ือ)                 ก าจร  ทองสุข    ผูต้รวจรับรองรายงานการประชุม 
                (นายก าจร  ทองสุข) 
       ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 
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