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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1/2564 
วันที่  5  เดือน สงิหาคม 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 
สว่าง  หอมชวน 
ณรงค์  น้อยช่อ 
โกศล   แสงขาว 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

นายประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
นายสมบูรณ์  ปรางงาม 
นายกิตติ  ชาโรจน์ 
นางนงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
นายพงศ์ภาค  ใจเด็ด 
น.ส.รุ่งรัตน์ ศรีประเทศ 
นายวิชัย  พวงสุวรรณ 
นายศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
นางสาวสุปราณี  วงค์เณร 
นางปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
นายชูเกียรติ  เมฆขยาย 
 

นายก อบต.สามร้อยยอด 
รองนายก อบต. 
เลขานุการ อบต. 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
รองปลัดอบต. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ผู้ใหญ่หมู่ที ่4 
 

ประเสริฐ  เมืองจันทบุรี 
สมบูรณ์  ปรางงาม 
กิตติ  ชาโรจน์ 
นงเยาว์  พราหมณ์ชื่น 
พงศ์ภาค  ใจเด็ด 
รุ่งรัตน์ ศรีประเทศ 
วิชัย  พวงสุวรรณ 
ศักดิ์สิทธิ์  ชาโรจน์ 
สุปราณี  วงค์เณร 
ปัณรสี  สู่ศิริรัตน์ 
ชูเกียรติ  เมฆขยาย 
 

 
 
 

 

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   

                                      สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ได้แจก
ให้กับทุกท่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อความใดที่จะตัดทอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือไม่ 

ที่ประชุม                     -  ไม่มี 
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ประธาน                      - เมื่อไม่มีผมขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ 
ที่ประชุม                     - ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สามร้อยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
ระเบียบวาระท่ี  3         เรื่องเพื่อพิจารณา 
                                1.  พิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                  
ประธาน                      -  การพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนกีท่่าน 
รองปลัด อบต.              -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต้องไม่น้อยกว่า  3 ท่าน   
ที่ประชุม                     -  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จำนวน  3 ท่าน 
ประธาน                     -  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ 
ส.อบต.โกศล                -  เสนอนายดิเรก  เสือเหลือง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                 - นายถาวร  สุวัฒน์ และนายนิรัญ  ยอดแก้ว  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม                     -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายดิเรก  เสือเหลือง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม 
ส.อบต.ถาวร                 -  เสนอนายณัฐพัชร์  สำแดงเดช เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                 - นายปรีชา  นพคุณ และนายสัมฤทธิ์  แดงเลือด  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายณัฐพัชร์  สำแดงเดช เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม 
ส.อบต.พุฒิพงศ์             -  เสนอนายปรีชา  นพคุณ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                 - นายพันธ์  ธิบดี และ นางลำพวน เคหา  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม                      - มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายปรีชา  นพคุณ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 

ประชุม 
                                     2.  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ

งบประมาณ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  มี  3  วาระ  คือ 
 1.  ขั้นรับหลักการ 
 2.  ขั้นแปรญัตติ 
 3.  ขั้นลงมติ 
 ขั้นรับหลักการ  คือ  ให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติหรือไม่   
ประธาน                     -  ในวาระนี้ผมขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นผู้ชี้แจงหลักการและ

เหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ขอเชิญครับ 
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นายก อบต.                  เรยีน  ท่านประธานสภา  สมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน 
              -  บัดนี้  ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ            
พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  43,810,243.69 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม 35,606,284.78 บาท 
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 14,689,422.49 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 1 โครงการ รวม 692,300 บาท   
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 10 โครงการ รวม 1,295,387.24 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท  
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2564 
    (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   42,048,670.54 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร         1,396,254.63 บาท    
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        787,167.05  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          205,745.87  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         33,825.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             34,644.28 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน               2,352.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                 22,767,149.04 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 16,821,532.67 บาท  
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 312,554.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จำนวน   33,156,620.97 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                             10,260,158.55 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)            12,351,031.67 บาท 
 งบดำเนินงาน                                                                                4,937,154.08 บาท 
 งบลงทุน                                                                          3,119,900.00 บาท 
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     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                  2,488,376.67 บาท 
     งบรายจ่ายอื่น                                                                                        0.00 บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน 296,412.00  บาท 
    (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
    (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00  บาท  
     (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน  0.00  บาท 
 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เจ้าหน้าที่งบประมาณ  เป็นผู้ชี้แจงให้สภาทราบ 
 
รองปลัด อบต.          เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิก อบต.สามร้อยยอด  ทุกท่าน  ผมขอเรียนชี้แจงให้ 
                                    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดทราบ  ถึงรายละเอียดของประมาณ

การรายรับ – รายจ่ายของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  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 
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งบบุคลากร       รวม   8,329,020.00 บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม   1,611,780.00  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)     รวม   6,717,240.00  บาท 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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) 
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                   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 หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กไม่น้อยกว่า 155ตารางเมตร  
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้า 16 ข้อ 45) 
                    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 ี ่7ตำบล                      
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 เพ่ิมเติมฉบบัที่ 3 หน้า 5 ข้อ9) 
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                    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) 
                   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 หรือได้พื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรังไม่น้อยกว่า 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  ตามแบบที่                                               
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกำหนด (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม                  
ฉบับที่ 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) 
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                    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                           รวม  500,000 บาท 
                    ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
                    ถนนลาดยาง ถนน คสล.ในเขต อบต.ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุง 
                    ซ่อมแซมประปา ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ 
                   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 
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    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 
   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          -  รับทราบ 
   ประธาน           -  ตามท่ีนายก อบต.ได้แถลงงบประมาณและเหตุผลในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน                                                                                                            
                           ตำบลเรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ให้ทราบแล้วนั้น    
                           ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ 
  รองปลัดอบต.      - หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 7 ขอเพ่ิมโครงการขยายเขตไฟฟ้าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจะเพ่ิมเติมในแผน 
                            และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อุดหนุนให้ไฟฟ้าดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
  ที่ประชุม            -  รับทราบ 
 ประธาน            -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะถามในเรื่องอ่ืนใด  ฉะนั้นจะขอเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 
                          ขอให้สมาชิกในที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างต่อร่างข้อบัญญัติฯ ชุดนี้   
                          หากไม่มีความเห็นใด  ขอให้ทุกท่านได้มีมติขั้นรับหลักการด้วยครับ 
ที่ประชุม             -  ยกมือรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                           ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  อย่างเป็นเอกฉันท์                                
ประธาน              -  ขั้นแปรญัตติเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนกี่คน 
รองปลัด อบต.      -  คณะกรรมการแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า  3  คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
ที่ประชุม             -  มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  5  คน 
ประธาน              -  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติด้วยครับ 
ส.อบต.โกศล         -  เสนอนายสุวัตร์  ใกล้ชิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                         -  นายถาวร  สุวัฒน์ และนายนิรัญ  ยอดแก้ว  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุวัตร์ ใกล้ชิด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
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ส.อบต.บังอร         -  เสนอนายดิเรก  เสือเหลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
                         -  นายวเิชียร  คงเหมาะ และนายพุฒิพงศ์ เอ่ียมละออ  เป็นผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายดิเรก  เสือเหลือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.พุฒิพงศ์      -  เสนอนายสว่าง หอมชวน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
                         -  นายนิรัญ  ยอดแก้ว  และนายวิเชียร  คงเหมาะ  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสว่าง  หอมชวน  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ส.อบต.ลำพวน       -  เสนอนายอมร  ตุ้มทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
                         -  นายพันธ์ ธิบดี และนางบังอร กำปั่นวงษ์  ผู้รับรอง 
ส.อบต.ปรีชา         -  เสนอนายอมร  ตุ้มทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด  
                         -  นายสวุัตร์  ใกล้ชิดและ  นายถาวร  สุวัฒน์  ผู้รับรอง 
ที่ประชุม              -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์  แดงเลือด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
                            -  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ฯ  จำนวน  5  ท่าน  ดังนี้ 
                     1.  นายสุวัตร์  ใกล้ชิด             กรรมการ 
                     2.  นายดิเรก เสือเหลือง         กรรมการ 
                     3.  นายสว่าง      หอมชวน          กรรมการ 
                              4.  นายอมร   ตุ้มทอง   กรรมการ 
                     5.  นายสัมฤทธิ์   แดงเลือด กรรมการ 
                            -  โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 5 ท่าน ได้ทำการเลือกประธานและ 
                               เลขานุการโดยเลือก นายดิเรก  เสือเหลืองเป็นประธานและเลือกนายสุวัตร์ ใกล้ชิดเป็นเลขานุการ 
ประธาน                 -  สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                               รายจ่ายดังกล่าวในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ นั้น ตามข้อบังคับ 
                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538   
                               ข้อ 37  ญัตติข้อบังคับตำบลว่าด้วยงบประมาณไม่สามารถประชุม  3 วาระ  รวดเดียวได้   
ที่ประชุม                -  รับทราบ  และให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
ประธาน                 -  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีเวลาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
                               เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  จึงขอนัดประชุม 
                               ในวันที่  13  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติเข้าประชุม 
                               เพ่ือแปรญัตติระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30  
                               ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
ที่ประชุม                 -  เหน็ชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔       เรื่องอ่ืน  ๆ 
ประธาน      -  มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
ส.อบต.ดิเรก             - เรื่องการที่รถยนต์ไม่มีที่จอดต้องไปจอดท่ีของจักรยานขอทราบว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 
รองปลัดอบต.           - สำหรับเรื่องการตัดต้นสนมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันทื่ 7 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณ 
                               หนา้หาดในเรื่องการตัดต้นสนบริเวณป้ายหน้าหาดสามร้อยยอดถึงคลองบ้านนายเกรียงระยะทาง  
                               1.5 กม. ถ้าดำเนินการไปเกรงว่าจะมีการร้องเรียนการตัดออกไปแนวเดียวระยะทาง 2 เมตร  
                               หายไป 2 แถว เหลือสนที่เป็นแนวเดียวให้ตัดกิ่งออกสำหรับกิ่งที่ไปพาดสายไฟการเอาออก 
                               ต้นเว้นต้นเป็นการลดปัญหาต่างๆการทำที่จอดรถบริเวณชายหาดเป็นการบดบังภูมิทัศน์ 
                               และต้องเป็นคอนกรีตเพ่ือป้องกันการกัดเซาะการทำเป็นที่จอดรถจะไม่ทำยาวตลอดแนวและ 
                               เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องการตัดต้นสนมีชาวบ้านไม่เห็นด้วยต้องมีการปรึกษากันก่อน 
                               ว่าควรดำเนินการอย่างไร 
ส.อบต.ลำพวน          - การตัดต้นสนแบบต้นเว้นต้นทางชาวบ้านหมู่ที่ 5 ไม่เห็นด้วยเห็นควรว่าให้ตัดทั้งแถว 
รองปลัดอบต.              - แจ้งให้รับทราบว่าจะเรียกประชุมชาวบ้านหมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 
                                 เพ่ือหาข้อยุติแล้วค่อยดำเนินการต่อไปส่วนเรื่องปัญหาบ่อขยะยังคงไปทิ้งที่บ่อขยะที่หนองตาเสือ 
                                 เพราะที่นั้นกำลังเปิดบ่อใหม่เรายังสามารถไปทิ้งได้และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา 
                                 เรือ่งการหาที่ทิ้งขยะต่อไป                       
.ประชุม                     - รบัทราบ 
ประธาน                    - เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอผมขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. คณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน  
                                หวัหน้าส่วนราชการ ทุกท่านที่มาประชุมกันในวันนี้ 
 
 
                     เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 (ลงชื่อ)                         โกศล  แสงขาว                                 ผู้จดบันทึกการประชุม   
             ( นายโกศล  แสงขาว )     
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด 
 

 ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  5  สิงหาคม  2564  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 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


