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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2/2564 

วันที่  13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด (ชั้นที่ 2) 

 
ผู้มาประชุม 
 
 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 

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 
นายนิรัญ  ยอดแก้ว 
นายสว่าง  หอมชวน 
นายณรงค์  น้อยช่อ 
นายโกศล   แสงขาว 
 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  1 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  1 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  2 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  2 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  3 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  4 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  4 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  5 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  5 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  6 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  7 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  7 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  8 
สมาชิก  อบต. หมู่ที่  9 
สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  9 
เลขานุการ สภา 

กำจร  ทองสุข 
ถาวร  สุวัฒน์ 
ปรีชา  นพคุณ 
พุฒิพงศ์  เอี่ยมละออ 
อมร  ตุ้มทอง 
พันธ์  ธิบดี 
บังอร  กำปั่นวงษ์ 
ดิเรก  เสือเหลือง 
สุวัตร์  ใกล้ชิด 
ลำพวน  เคหา 
-ลา- 
ณัฐพัชร์  สำแดงเดช 
สัมฤทธิ์  แดงเลือด 
กัลยา  ร่วมชาติ 
นิรัญ  ยอดแก้ว 
-ลา- 
ณงรค์  น้อยช่อ 
โกศล   แสงขาว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ที ่
 

ชื่อ  -  สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
นายวิชัย พวงสุวรรณ 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ใหญ่หมู่ที ่4 
รองปลัดอบต. 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
วิชัย พวงสุวรรณ 

 
 
 

 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 

  เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าท่ีประชุมโดยมี นายกำจร ทองสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามร้อยยอด  เป็นประธานในที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน                     -  ไม่มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบให้ผ่านไปวาระอ่ืนต่อไปครับ 
ที่ประชุม                     -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                       - ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

                                      สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2564  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ได้แจกให้กับทุก
ท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม                     -  ไม่มี 
ประธาน                       - เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
ที่ประชุม                     - ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 

1/2564  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564  
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเพื่อพิจารณา 
        1.  พิจารณารา่งงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
                             ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
ประธาน                 -  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่เราได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             

สามร้อยยอด  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในวาระ
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ที่ 1  ขั้นรับหลักการ  และสมาชิกได้มีมติรับหลักการแล้ว  และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือนำร่างข้อบัญญัติฯ ไปพิจารณา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  
และทำรายงานแจ้งให้ประธานสภาทราบภายใน 24 ชั่วโมง  และกระผมได้รับรายงาน
จากคณะกรรมการแปรญัตติแล้วทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีข้อแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมอ่ืนใดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ได้รับหลักการไว้
แล้ว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 8  
สิงหาคม  2564  ทีผ่มได้มีอยู่ในขณะนี้  ฉะนั้น  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีข้อ
แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างอ่ืน  เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565       
อีกจึงเห็นควรคงร่างเดิม  

ประธาน                 -  จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติให้ผ่านในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติด้วยครับ 

ที่ประชุม                 -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม รายละเอียดดังนี้ 
นายก อบต.             -  ในด้านรายรับ – รายจ่าย  ของแต่ละส่วนผมขอให้ นายวิชัย พวงสุวรรณ รองปลัด   
                               องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้ชี้แจงให้สภาทราบ 
รองปลัด อบต.             เรียน  ท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.สามร้อยยอดทุกท่าน  ผมขอเรียนชี้แจงให้ 
                                       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดทราบ  ถึงรายละเอียดของ

ประมาณการรายรับ – รายจ่ายของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  2565  ดังนี้ 

ประมาณการรายรับ 
(๑)  ประมาณการรายรับปี  2565    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  55,650,000  บาท   

๑.  รายได้ที่จัดเก็บเอง  จำนวน      4,300,000   บาท 
 ๒.  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,110,000  บาท 
 ๓.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20,000,000  บาท 
ประมาณการรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ  2565  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,650,000  บาท  โดยแบ่งเป็นหน่วยงานและ
จำแนกตามแผนงานดังนี้ 
๑.  สำนักปลัด ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น             11,476,720.00  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป       รวม 11,476,720.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม   8,329,020.00 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม   1,611,780.00  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   6,717,240.00  บาท 
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งบดำเนินงาน       รวม   3,010,000.00 บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม      320,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม   1,594,000.00  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม      506,000.00  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม      590,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม        77,700.00 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม        77,700.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม        30,000.00 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม        30,000.00  บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน       รวม        30,000.00  บาท 
5. หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ       
    5.1  ประเภทรายจ่ายอ่ืนๆ                                                
            1. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง                       30,000.00  บาท 
                หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจ 
                ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม       50,000.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม        50,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม         50,000.00 บาท 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม       260,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       260,000.00 บาท 
ค่าตอบแทน       รวม         50,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       100,000.00  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม       110,000.00  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                   รวม              20,000.00 บาท 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม          20,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน       รวม          20,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม           20,000.00 บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   รวม         130,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน       รวม           80,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม           80,000.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม           50,000.00 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม           50,000.00  บาท 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                  รวม               50,000.00 บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    รวม           50,000.00 บาท 
งบดำเนินงาน       รวม           50,000.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม           50,000.00  บาท 
แผนงานการเกษตร                                                           รวม            110,000.00  บาท 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม        110,000.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         10,000.00   บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม          10,000.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม       100,000.00  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม        100,000.00  บาท 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    รวม         50,000.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม         50,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม         50,000.00   บาท 
๒.  กองคลัง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       5,030,220.00  บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง      รวม    5,030,220.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม    3,199,620.00  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    3,199,620.00   บาท 
งบดำเนินงาน       รวม    1,285,100.00  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม       305,000.00   บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       625,600.00   บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม        234,500.00  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                        รวม            120,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม        545,500.00 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม         145,500.00 บาท 
๓.  กองการศึกษา  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       3,809,710.00  บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม    3,809,710.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม    2,040,480.00  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    2,040,480.00   บาท 
งบดำเนินงาน       รวม    1,731,730.00  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม         80,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม        317,730.00  บาท 
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หมวดค่าวัสดุ       รวม      1,269,000.00  บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค                                                        รวม              65,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม         37,500.00 บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม          37,500.00 บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม    2,856,300.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       424,500.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม        424,500.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม   2,431,800.00  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม   2,431,800.00   บาท 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
งานศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม      118,000.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       118,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       118,000.00  บาท 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   4,801,847.00  บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม   4,801,847.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม   2,430,920.00  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม   2,430,920.00   บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   1,408,427.00  บาท 
ค่าตอบแทน                                                                     รวม           118,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม       603,427.00  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม       660,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม       715,000.00  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์       รวม       715,000.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน       รวม       247,500.00  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน      รวม       247,500.00   บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   รวม       304,000.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม       304,000.00 บาท 
หมวดค่าตอบแทน                                                              รวม             20,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม        284,000.00  บาท 
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๕.  กองช่าง  ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   4,277,880.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   4,151,980.00  บาท 
งบบุคลากร       รวม   2,089,980.00  บาท 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)     รวม    2,089,980.00  บาท 
งบดำเนินงาน       รวม   1,973,000.00  บาท 
หมวดค่าตอบแทน      รวม      333,000.00  บาท 
หมวดค่าใช้สอย       รวม      670,000.00  บาท 
หมวดค่าวัสดุ       รวม      970,000.00  บาท 
งบลงทุน       รวม        89,000.00  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม        89,000.00  บาท 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา     รวม    7,308,300.00  บาท 
งบลงทุน       รวม    7,019,300.00  บาท 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    7,019,300.00   บาท 
งบอุดหนุน                                                                   รวม          289,000.00  บาท 
หมวดอุดหนุน                                                                รวม         289,000.00  บาท    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.1.1ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                  1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางบ้านนายขวดสำแดงเดช หมู ่ท ี ่  6                    
ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 315,000 บาทขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หร ือได ้พ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้างถนนคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กไม ่น ้อยกว่า                    
525 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 13 ข้อ 34) 
                   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพิชิต-บ้านนางปัญญา หมู่ที่ 8 ตำบล
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 93,000 บาท ขนาดกว้าง 3.00-3.60 เมตร 
ระยะทาง 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 155ตารางเมตร  
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16 ข้อ 45) 
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                    3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกมกรา หมู ่ที ่ 4 ตำบลสามร้อยยอด              
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 273,000 บาท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตรตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล สามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3    
หน้า 10 ข้อ 25) 
                    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามวัดหุบตาโคตร หมู ่ท ี ่7ตำ บล                      
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 237,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
50 เมตร หนา 0.15 เมตรและขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื ้นที่                  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 395 ตารางเมตร ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
กำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 14 ข้อ 40) 
                     5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมหมาย-ชายคลอง หมู่ที่ 8 ตำบล
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 158,400 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 264 ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3  
หน้า 15 ข้อ 44  ) 
                     6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายน้อย หมู่ที ่ 3 ตำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 447,300 บาท ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 213 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 745.50 ตารางเมตร  ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด((ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม             
ฉบับที่ 3 หน้า 6 ข้อ 11) 
                     7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองหนองข้าวเหนียว หมู ่ที ่ 2                 
ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 228,600 บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 5 ข้อ9) 
                    8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกแพะ-หนองใหญ่ หมู ่ที ่ 1-9 ตำบล                
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั ้งไว้ 2,460,000 บาทขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 820 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4,100 ตาราง
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 4 ข้อ 6) 
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                   9.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยทุ่งนาล่าง-หลังอู่กอล์ฟ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั ้งไว้ 287,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 260 เมตร              
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ                  
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3             
หน้า 6 ข้อ 13) 
                   10.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหน้าป้อม-โรงนา หมู ่ที ่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอ                  
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั ้งไว้ 435,000 บาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 390 เมตร            
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือได้พื้นที ่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร  ตามแบบที่องค์การ                   
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3             
หน้า 5 ข้อ 10) 
                    11.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยหน้าโรงเร ียนพุน้อย-หนองขาม หมู ่ท ี ่  4 ตำบล                        
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 360,000 บาทขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือได้พื้นที ่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร  ตามแบบที่                   
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติม               
ฉบับที่ 3 หน้า 10 ข้อ 23) 
                    12.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านคุณนกเล็ก-บ้านคุณนิตยา(ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 ตำบล
สามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท ขนาดท่อ คสล.  0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 150 เมตร  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด กำหนด(ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 13 ข้อ 36) 
                    13.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายสามร้อยยอด 24 หมู่ที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 185,000 บาท  ขนาดท่อ คสล. 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด 
จ ุดท ี ่  1 จำนวน 9 ท ่อน จ ุดท ี ่  2 จำนวน 14 ท ่อน จ ุดท ี ่  3  จำนวน 16 ท ่อน ตามแบบที ่องค ์การ                   
บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3             
หน้า 14 ข้อ 39) 
                    14.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดหุบตาโคตร(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 495,000 บาท  ขนาดท่อ คสล. 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม 110 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 14 ข้อ 38) 
                    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                           รวม  500,000 บาท 
                    ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
                    ถนนลาดยาง ถนน คสล.ในเขต อบต.ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุง 
                    ซ่อมแซมประปา ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ 
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                   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)  
                   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)                                   รวม     5,000 บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)ตามสัญญาก่อสร้าง  
                   ทุกประเภท 
งบเงินอุดหนุน        รวม     289,000.00 บาท 
เงินอุดหนุน                                                                            รวม     289,000.00 บาท 
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
                    1.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยมกรา หมู่ที่ 4 เพื่อทำการขยายเขตประปาภูมิภาค
ซอยมกรา หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 130,000 บาท ตาม
แบบที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3             
หน้า 11 ข้อ 26) 
                   2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซอยบ้านเจ๊นี หมู ่ที ่ 5 เพื ่อทำการขยายเขตไฟฟ้า            
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านเจ๊นี หมู ่ที ่5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั ้งไว้               
55,000 บาท ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด(ปรากฎอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2561-2565              
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 12 ข้อ 31) 
                    3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซอยบ้านนางสาวสายรุ้ง เคหา-บ้านนายสุนทร เคหา  
หมู่ที่ 5 เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซอยบ้านนางสาวสายรุ้ง เคหา-บ้านนายสุนทร เคหา หมู่ที่ 5 
ตำบลสามร ้อยยอด อำเภอสามร ้อยยอด จ ังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ ์ ต ั ้งไว ้ 60,000 บาทตามแบบการ                   
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 11 ข้อ 28) 
                    4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซอยบ้านลุงเปี๊ยก หมู่ที่ 5 เพ่ือทำการขยายเขตไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคซอยบ้านลุงเปี๊ยก หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งไว้ 44,000 
บาท ตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด (ปรากฎอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม                 
ฉบับที่ 3 หน้า 12 ข้อ 32) 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         รวม   600,000.00   บาท 
งบดำเนินงาน            รวม   600,000.00   บาท 
หมวดค่าใช้สอย             รวม   600,000.00    บาท 

    แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง       รวม   14,162,683.00  บาท 
   หมวดงบกลาง      รวม   14,162,683.00  บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                            รวม             300,000.00  บาท 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                              รวม               50,000.00  บาท 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           รวม          10,300,800.00  บาท 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                           รวม            2,155,200.00  บาท 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                        รวม             120,000.00  บาท 
   สำรองจ่าย                                                                    รวม             260,000.00  บาท 
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) รวม        712,960.00  บาท 
   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)                           รวม            173,723.00  บาท 
   เงินช่วยพิเศษ                                                                 รวม              90,000.00  บาท 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 

 ประธาน                     -  เมื่อในที่ประชุมไม่มีการแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   
                                   และ ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                   ประจำปีงบประมาณ  2565  ตามร่างเดิม 
ประธาน                    -  จงึขอมติจากที่ประชุมเพ่ืออนุมัติให้ผ่านในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติด้วยครับ 
ที่ประชุม                   -  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ผ่านวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
ส.อบต.โกศล               -  ขอแก้ไขชื่อโครงการโครงการที่ 2 จากนายปัญญาเป็นนางปัญญาครับ 
รองปลัดอบต.              -  ส่วนเรื่องหมู่ท่ี 5 กับหมู่ที่ 7 ขอเพ่ิมโครงการขยายเขตไฟฟ้า และหมู่ท่ี 2 ขอเพ่ิมโครงการประปา 
                                   ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะเพ่ิมเติมในแผนก่อน และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อุดหนุนให้ไฟฟ้า 
                                   และประปาดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
ที่ประชุม                    -  รบัทราบ 
ประธาน                     -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  ผมขอมติในที่ประชุมว่าให้ตราร่าง 
                                  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                  งบประมาณ  2565  ดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ                                  งบประมาณรายจ่าย  
                                  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  หรือไม่   
ที่ประชุม                    -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็น  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ 
                                  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                                  สามร้อยยอด 
ประธาน                    -  ในขั้นตอนต่อไปจะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ 
                                 งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังกล่าวเสนอต่อนายอำเภอสามร้อยยอด 
                                   เพ่ืออนุมัติและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนามประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การ 
                                   บริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ต่อไป 
ที่ประชุม                  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔        เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน        -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ส.อบต.ดิเรก               - เรือ่งการประมาณราคาถนนหินคลุกท่ีสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเป็น 3.50 เมตร ถ้าเป็นคอนกรีต 
                                 จะแคบหรือเปล่าหรือสามารถทำเป็น 4 เมตรได้ ขอให้ผอ.กองช่างชี้แจงครับ 
ผอ.กองช่าง                 - ชีแ้จงว่าสามารถเกลี่ยถนนให้เป็น 4 เมตรได้ และเพ่ือให้ได้ถนนที่ยาวขึ้น 
รองปลัดอบต.              - สำหรับเรื่องการทำถนนหินคลุก 3.50 เมตร ต่อจากถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร เมื่อทำคอนกรีต 
                                 ต่อจากเดิมก็สามารถทำให้เป็นจากเดิมก็ต้องเป็นถนนกว้าง 4.00 เมตร ครับ เพ่ือให้ถนนกว้าง 
                                 เท่ากันตลอดสาย                                                   
ส.อบต.ดิเรก             -  ทางหมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ได้ขอจัดทำสนามหญ้าเทียมทางหมู่บ้านไปคุยกับทาง อบจ.เบื้องต้นแล้ว  
                                และทางอบจ.ได้ส่งช่างมาสำรวจเพื่อนำไปเข้าแผนของอบจ.โดยทางอบจ.กำลังประมาณการ 
                                ราคาว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้หรือไม่และทางผู้ใหญ่ชูเกียรติได้เข้าไปประสานแล้วและ 
                                ไดด้ำเนินการคุยกับทางอำเภอแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งมายังอบต.เรียบร้อยแล้วและ 
                                ขอให้ทางอบต.ทำหนังสือไปยังทางอบจ.เพ่ือยืนยันว่าทางตำบลสามร้อยยอดไม่ขัดข้องในการ 
                                กอ่สร้างสนามหญ้าเทียมบริเวณศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านพุน้อยเพราะมีพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
                                ทีจ่ะก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 
ผู้ใหญ่ชูเกียรติ            -  เรยีนนายกอบต.ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการส่งหนังสือมายังอบต.เพ่ือให้ทางอบต.ส่งหนังสือ 
                                 ประสานงานกับทางอบจ.เพ่ือให้อบจ.ดำเนินการต่อไป  
รองปลัดอบต.             -  ขอให้กองช่างดำเนินการออกหนังสือให้เรียบร้อย 
ส.อบต.ลำพวน            -  การตัดต้นสนได้คุยมาแล้วทางคุณเอ๊ะกับคุณประภัสสรไม่ยินยอมให้ตัดต้นสน 
รองปลัดอบต.              -  ผมได้ประสานงานกับคุณเอ๊ะและคุณประภัสสรแล้วเรื่องการตัดต้นสนเขายินยอมให้ตัดแล้ว 
                                  โดยตัดต้นสนออกแถวเดียว จากขอบถนน ส่วนบริเวณไหนที่มีต้นสนแถวเดียว ก็ตัดออกในลักษณะ 
                                  ต้นและผมจะเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ5เพ่ือมาดูพ้ืนที่ในการตัดต้นสนเว้นต้นและจะเชิญ 
                                  ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 5 ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เดินสำรวจในการกำหนดตัดต้นสนต่อไป 
ทีป่ระชุม                     - รบัทราบ 
ประธาน                      - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผูใ้หญ่บ้าน 
                                   ทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้ 
 
                     เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
 
           (ลงชื่อ)                โกศล  แสงขาว                               ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายโกศล  แสงขาว )     
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที่ 2/2564  ในวันที่  13  สิงหาคม  2565 เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องพร้อมได้ลงลายมือชื่อ 
                  ตรวจถูกต้อง 
 
         (ลงชื่อ)            ดิเรก  เสือเหลือง                                       (ลงชื่อ)     ณัฐพัชร์  สำแดงเดช           
       (นายดิเรก  เสือเหลือง)         (นายณัฐพัชร์  สำแดงเดช) 
                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    (ลงชื่อ)             ปรีชา  นพคุณ 
             (นายปรีชา  นพคุณ) 
                                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   (ลงชื่อ)                   กำจร  ทองสุข                            ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
                 (นายกำจร  ทองสุข) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


