
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายตรี  สังข์ลาย  ประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

๒. นายเสร ี  สูญตรง  รองประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

   ๓. นายสมโภชน์   สมม ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๔. นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๕. นายสุรพงษ์  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
   ๖. นางนันทิพร    หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

   ๗. นายปัญญา  ไทยเหียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

   ๘. นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๙. นายสุเทพ  ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๑๐. นายสุเทียร  แท่นด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

๑๑. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

   ๑๒. นายลือชัย  ผ่องใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๓. นายชูศักดิ ์  พรหมวัฒน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๔. นายสุวินานัธ ก้านจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๕. นายวิทยา  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๖. นายสะนุ      งามเจรญิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๗. นางจันทริา  อินทร์แปลง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๘. นางสาวจิดาภา แก่นเดียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๙. นายเสถียร      เขมรัฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

๒๐. นางทัศนีย์   เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๑. นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๒. นายอนุสรณ์  เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓  

   ๒๓. นายเชลือม  ผดุงด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๒๔. นางบัวล ี  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๕. นายปรีชา  โต๊ะงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๖. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

๒๗. นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

๒๘. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

  ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายสมพงษ์  หวายลี ้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙     
   ๒. นายเสียน  วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐          
    

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   ๑. นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต.ตาอ็อง 
   ๒. นายส าเรจ็  วิวาสุข  รองนายก อบต.ตาอ็อง 
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   ๓. นายไพโรจน ์  เพราะทอง รองนายก อบต.ตาอ็อง 
๔. นางส ารวล  ยวนใจ  เลขานุการนายก อบต.ตาอ็อง 

   ๕. นายณรงค์  เอิบอิม่  เลขานุการสภา อบต.ตาอ็อง 
๖. นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว  รองปลัด อบต.ตาอ็อง 
๗. นางสาวณิชาภัทร       ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลงั 

   ๘. นายวิทยากูล            พูนชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   ๙. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
                           

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิก อบต. มาประชุมเกินครึง่หนึง่ เลขานุการได้แจ้งให้ประธาน
ด าเนินการเปิดการประชุม 

 

ประธาน เปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน แจ้งได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ตาอ็อง สมัยสามัญ สมัยแรก คือ วันที่ ๑-
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยก าหนดประชุมในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวัน
ประชุมสภา ฯ สมัยแรกของสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔   

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบมีอยู่ด้วยกัน ๗ ระเบียบวาระด้วยกัน 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ๑. แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙       
(โควิด-๑๙) ให้มีการป้องกันเฝ้าระวังและก าหนดพื้นที่ในการเฝ้าระวัง 

 

  ๒. แจ้งเรื่องการอบรมให้ความรู้ เรื่องพัฒนาสายพันธ์ุโค จากบริษัทลุงเชาว์ฟาร์ม และ
เรื่องการตลาดรองรับ มีประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง และเป็นเรื่องที่ดี และขอขอบคุณ
ทุกท่าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้น าทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม 

 

 ๓. แจ้งเรื่องการเลือกตั้ง ช่วงนี้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้มีการ
เลือกตั้งเทศบาล ต่อไปก็คงมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร ประมาณ
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จะก าหนดให้มีตัวแทนสมาชิกสภา อบต. หมู่บ้านละ ๑ คน ท า
ให้สมาชิกสภา อบต. ลดลงครึ่งหนึ่ง 

  

 ๔. แจ้งสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน คือ นายถวัลย์  นิลแก้ว ได้ลาออก
จากต าแหน่งสมาชิกสภา อบต. เพื่อไปรับด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแสงตะวัน 
หมู่ที่ ๑๕  โดยพ้นต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

 ๕. ได้แจ้งวันนี้จะมีเรื่องที่ส าคัญ คือการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ีได้ส่งระเบียบวาระการประชุม ได้ให้ทุกท่านทราบแล้ว และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ลาประชุม ๒ ท่าน คือ  
๑. นายสมพงษ์   หวายลี้   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ลาป่วย  
๒. นายเสียน      วงค์คลอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ ลาป่วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๙  ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายงานบันทึกการประชุมดังกล่าวให้
สมาชิกสภา อบต. ทกุท่านได้ตรวจสอบแล้ว และแจง้ใหเ้ลขานุการสภา อบต. ได้อ่าน
สรปุรายงานการประชุม 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบและเสนอขอ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. แก้ไขผู้เข้าร่วมประชุม นายส าเร็จ  วิวาสุข  รองนายก อบต. ตาอ็อง โดย
ขอแก้ไขตัดช่ือออก ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาเข้า
ร่วมประชุมได้ 

  ๒. ขอเสนอแก้ไขมติที่ประชุมจาก ๒๖ เสียง เปลี่ยนเป็น ๒๘ เสียง สืบเนื่อง
จากข้อความผิดพลาด ทุกโครงการที่เสนอขออนุมัติในระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ – 
๕.๓ 

  ๓. แก้ไขรายช่ือในบันทึกการประชุม รายช่ือสมาชิกสภา อบต. เพิ่มอีก        
๒ ท่าน สืบเนื่องจากตกหล่นในการบันทึกประชุม  

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมเห็นควรมีมติให้แก้ไขข้อความหรือไม่ ขอมติอนุมัติจากที่ประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไข ๒๗ เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ๐ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมเสร็จ 
  

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีแก้ไขและเพิ่มเติม 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
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ที่ประชุม มีมติรับรอง  ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง  ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือรายงานท่ีประชุมทราบ 
   ๓.๑ รายงานแผนด าเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ประธาน แจ้งใหผู้้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ได้รายงานข้อราชการและการ
ปฏิบัติงานใหท้ี่ประชุมสภา อบต.ตาอ็อง ได้รับทราบ 

 

นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเกี่ยวกับแผนด าเนินงาน และแผนการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ โดยเร็วในส่วนของการด าเนินงาน ขออนุญาตให้กอง
คลัง เป็นผู้ด าเนินการแจ้งในรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้แจ้งที่ประชุมถึงการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้ได้
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานและจัดซื้อจัดจ้างแล้ว รอให้กองช่างได้ด าเนินการ
จัดท าบันทึกขอใช้เงินงบประมาณตามโครงการ ให้กองคลังได้ด าเนินการ และได้แจ้ง
รายการ รายละเอียดของแผนด าเนินงาน และจัดซื้อจัดจ้างของโครงการแต่ละ
โครงการ ในสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้แจ้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และมีการกันเงินงบประมาณไว้ มีจ านวน ๒ โครงการ คือ 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ – หมู่ที่ ๑๐ บา้นขยอง) 
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

  ๒. โครงการยกระดับถนนดิน (เส้นโรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง 
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุมทางผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็องได้เรียกเจ้าหน้าที่กองช่างเร่งรัดด าเนินการ ในส่วนของเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ขออภิปรายให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รีบ
เร่งรัดด าเนินการให้ทันกับความเดือดร้อนของประชาชน เพราะใกล้จะครบวาระแล้ว 
ประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ 
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๓.๒ แจ้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง หมูท่ี่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน       
ยื่นหนังสือขอลาออก 

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานให้สมาชิกสภา อบต. 
ทราบ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับแจ้งจากอ าเภอเมืองสุรินทร์ เรื่องการยื่น
หนังสือลากออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบต. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท าให้
จ านวนสมาชิกสภา อบต. เหลืออยู่ ๓๐ คน โดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งที่
ว่างลงแต่อย่างใด 

 

ประธาน แจ้งท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ นายถวัลย์  นิลแก้ว ท่านได้ย่ืนหนังสือขอลาออก 
ซึ่งไปรับต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๓ การแก้ไขแบบแปลนโดม ศพด.บ้านยาง  และโดม อบต.ตาอ็อง 
 

 ประธาน แจ้งให้ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ
แปลนในส่วนของโครงสรา้งของโดม ศพด.บ้านยาง และโดม อบต.ตาอ็อง จึงเสนอให้ที่
ประชุมทราบและไม่ได้มีการปรบัเปลีย่นยอดงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขใน
ส่วนของโครงสร้าง ท าให้เกิดความเรียบร้อย และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง และได้
ให้วิศวกรรับรองแบบแปลนที่แก้ไขแล้ว ในส่วนของโดม อบต.ตาอ็อง ก็ต้องมีการแก้ไข
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้ด าเนินการต่อไป 

 

๓.๔ การทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เนื่องจากมีหนังสือสั่งการให้มีการทบทวนแผนพัฒนา จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต. 
ทุกท่านได้พิจารณาทบทวนกิจกรรมโครงการของแต่ละหมู่บ้าน มีความจ าเป็นและ
ความเดือดร้อน แจ้งผ่านหมู่บ้าน ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง            
จะด าเนินการทบทวนในรายละเอียดของโครงการ  และขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวศศิวิมล  มาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงในส่วนงานนโยบายและแผน ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาตรวจสอบโครงการแต่ละหมู่บ้านของท่าน และแจ้งให้ทาง อบต.ตาอ็อง ได้
ทราบเพื่อจะได้ให้กองช่างด าเนินการประมาณการราคาก่อสร้าง 

 

ประธาน มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
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ที่ประชุม รับทราบ 
๓.๕ การแก้ไขแผนพฒันาท้องถ่ิน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประ ชุมทราบในการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สืบเนื่องจาก
ข้อความที่ก าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง คือ โครงการไม่ตรงกับศัพท์ทางช่าง 
ในการก าหนดช่ือโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องระบุช่ือให้ถูกต้องตามช่ือจริง โดยไม่ได้
ท าให้ปริมาณงาน สถานที่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน
ในการด าเนินการได้โดยในรายละเอียด ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน พักรับประทานอาหารเที่ยง  ๑  ช่ัวโมง 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ประธาน เชิญสมาชิกสภา อบต. เข้าประชุม 
 

๓.๖ การรายงานการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๔ และข้อราชการถือปฏิบัต ิ
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้ด าเนินการไปในบางส่วน ในข้อบัญญัติงบประมาณ ก็จะ
เป็นการเบิกจ่ายในรายจ่ายประจ าเป็นปกติ ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ ก็ต้องรอเงินรายได้เข้ามา ในส่วนของรายละเอียดขออนุญาตให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้ด าเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อ านวยการกองคลัง ได้รายงานในส่วนงบประมาณที่ได้กันเงินไว้ ได้ด าเนินการใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ อยู่
ระหว่างด าเนินการกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง ก็จะมีรถบรรทุกเครนพร้อมกระเช้า และ
ในส่วนของโครงการต่างๆ อยู่ระหว่างเงินรายได้เข้ามาเพียงพอ ถึงจะด าเนินการได้     
ในส่วนของการใช้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างในการเสนอขอใช้งบประมาณต่อไป 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๗ การซ่อมแซมบ ารงุสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค และ หมู่ที่ ๑ 
บ้านตาอ็อง 

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงรายงาน สืบเนื่องจากพื้นที่หมูท่ี่ ๑,๒ มี
การท านาปรังในฤดูน้ีเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความต้องการปริมาณน้ าจากชลประทาน 
ซึ่งที่ผ่านมาได้ขออนุญาตต่อชลประทานสุรินทร์ และช่วงที่ผ่านมาสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ ได้เกิดการช ารุด ท าให้เสียเวลาในการปล่อยน้ าไปนาน ๑ 
เดือน ซึ่งทางสถานีสูบน้ า โดยกลุ่มผู้ใช้น้ าใช้งบประมาณของกลุ่มเองประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่จ าเป็นเร่งด่วน ส่วนสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ได้มีการอนุมัติเงินกลุ่มไปเพื่อท าการซ่อมแซมสถานีสูบน้ า จึงขอแจ้ง
และรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๘ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้แจ้งในช่วงนี้ก็มีมาตรการในการควบคุมไม่ให้
มีการจัดฝึกอบรม แต่ให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามประกาศ ซึ่งส่งผลให้
โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อาจจะไม่ได้มีการ
ด าเนินการ เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต าบล แต่ก็ยังมีการกรองสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะมีความเสี่ยง โดยเฉพาะมีการเดินทางจากคนต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ 
ประชาชนทั่วไปท างาน เพราะมีโอกาสสูงจากพื้นที่สีแดงเข้ามา ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง
และสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๙ การประมลูราคา เสนอราคาจ าหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ตาอ็อง  

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ขอช้ีแจง สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้มีการประมูลราคา ให้เสนอราคาจ าหน่ายครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ โดยมี
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ผู้สนใจในการเสนอราคาและได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ตอนอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
    

๔.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามญั ประจ าปี ๒๕๖๔  
 

ประธาน ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมสมาชิก อบต. ทุกท่านก าหนดสมัยประชุม  
 

ที่ประชุม ได้หารือร่วมกันในที่ประชุม 
 

ที่ประชุม เสนอมีมติร่วมกันในการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี ้

 ๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 
 ๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ – ๓  พ.ค. ๒๕๖๔ 
 ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑๓ ส.ค.  ๒๕๖๔ – ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 
 

 ผู้รบัรอง  ๑. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   ๒. นางทัศนีย์  เย็นทรวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

๔.๒ ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปขอมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

 

ประธาน ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้เสนอสมัยประชุม 

 

นางทัศนีย์  เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ของปี ๒๕๖๕ 
คือ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

 ผู้รบัรอง  ๑. นายสุเทียร  แท่นด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   ๒. นายสุรพงษ์  อุไร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
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ประธาน แจ้งทีป่ระชุมสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๕.๑ เสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นใน
การขอใช้จ่ายเงินสะสมของปี ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเสนออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง และสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็งและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ด้วยกระผม นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะเสนอโครงการและรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
เพื่อขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณา เพื่อประกอบการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านไป
แล้วนั้น ก่อนอื่นกระผมจึงขอช้ีแจงหลักการและเหตุผลของโครงการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม สืบเนื่องจาก สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีพื้นที่กว้าง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนยังไม่หมดไปประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาล ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ตรวจสอบโครงการที่ประชาชนมีความต้องการและเดือดร้อนจากแผนพัฒนา
ประจ าปี แต่ละหมู่บ้านน ามาแก้ไขปัญหา เพื่อสู่การปฏิบัติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องได้ตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๔ แล้ว ไม่เพียงพอที่จะน ามาโอนตั้งจ่ายโครงการดังกล่าวนี้ไปได้หมด ประกอบ
กับได้ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์คลังจากกองคลังแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง  มีเงินงบประมาณเหลือที่จะน าไปด าเนินการได้ โดยจะต้องมีการกันเงิน
บางส่วนหนึ่ง โดยสถานะทางการเงินการคลังปีนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องมี
เงินสะสมประจ าปีที่สามารถน าไปใช้ได้  ๑๓,๕๓๔,๗๑๒.๘๑ บาท (สิบสามล้านห้า
แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  เพื่อน าไปพัฒนาโดยได้
มีการกันเงินงบประมาณไว้ส ารองจ่าย ด้านต่าง ๆ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องแล้วนั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้   
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กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  ขอรายงานเงินสะสมทีส่ามารถ
น าไปใช้ได้  ณ  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นเงินทัง้สิ้น ๑๓,๕๓๔,๗๑๒.๘๑ 
บาท (สบิสามล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยการรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกจิการทีเ่ป็นการเพิม่พูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการทีจ่ัดท าเพื่อบ าบัดความเดอืดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอื
ตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดอืน
และกันไว้อีกรอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน 

๔ .เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาวองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีรายจ่าย
ที่ต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจ าทุกเดือน และส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านบุคลากร (รวมฝ่ายการเมือง) ๑,๒๔๓,๒๖๕ x ๓ =  ๓,๗๒๙,๗๙๕.-
บาท 

๒. เงินส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น  (๖๕,๘๙๕,๐๑๐ * ๑๐/๑๐๐= ๖,๕๘๙,๕๐๑) 

              รวมส ารองทัง้สิ้น  ๑๐,๓๑๙,๒๙๖.-บาท 
 

ดังนั้นเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ 
๓,๒๑๕,๔๑๖.๘๑ บาท (สามล้านสองแสนหนึง่หมื่นห้าพันสีร่้อยสิบหกบาทแปดสบิเอ็ด
สตางค์)  (๑๓,๕๓๔,๗๑๒.๘๑ -  ๑๐,๓๑๙,๒๙๖) 

 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ได้รับการเลอืกตัง้
จากพี่น้องประชาชนได้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง โดยพิจารณาแล้วมีความ
จ าเป็นจะต้องน าเงินสะสมที่มีอยู่ เพื่อมาพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในต าบลตาอ็องประชาชนกินดีอยู่ดี
ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๑) – 
(๙) และมาตรา ๖๘ (๑) – (๑๓) ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยผู้บริหารได้พิจารณาและได้น าเรยีนเสนอต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ตาอ็อง ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อเสนอที่ประชุมสภา
อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ล ต าอ็ อ ง ได้ พิ จ ารณ า โดยอ า ศั ย ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ ๔    พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึงขอเสนอโครงการเพื่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียดโครงการ 

 

ประธาน แจ้งท่านผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปเป็นการขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมแต่ละโครงการให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป 

 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑  
 

โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนายถนอม เพชรมาก) 
บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ ต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณท่ีตั้ง
ไว้  ๑๔๓,๕๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาถนน
สัญจรภายในหมู่บ้าน สภาพเป็นถนนดินและลงหนิคลุก มาช้านานต้องการแก้ไขปัญหา 
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง สัญจรไปมาไม่สะดวก และต้องการให้เกิดความสะอาด
ภายในเส้นทางถนนดังกล่าว ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้
เป็นถนน คสล. ทางเข้าบ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และสัญจรไปมาได้สะดวก
มากขึ้น 

 

ความต้องการ  ด าเนินการก่อสร้างถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่
ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒.๕๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) 
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน(๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๖ ข้อ ๕ 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
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ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒ 
 

โครงการท่ี ๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด) 
บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗  เช่ือมบ้านผักไหม  หมู่ที่  ๑๖  ต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๕๔๕,๐๐๐.๐๐  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีการพัฒนาให้เป็น
ถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ให้
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะสภาพเป็นถนนลงหินคลุกมาช้านาน 
สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังมีฝุ่นละออง จึงมีความจ าเป็นต้องการพัฒนาให้
เป็นถนน คสล. ซึ่งมีการสัญจรไปท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย 

 

ความต้องการ  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓) 
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน(๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หน้าที่๙๖ ข้อ ๑  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 

 
ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๓  
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๓ 
 

โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยา หมู่ที่ 
๑๕ บ้านแสงตะวัน  ต าบลตาอ็องอ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณท่ีตั้งไว้  
๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวมีการสัญจรไปมาเป็น
จ านวนมาก เช่ือมกับถนนลาดยาง ซึ่งใช้เป็นทางเบี่ยง เวลาการสัญจรหนาแน่น และ
เป็นเส้นทางส าหรับนักเรียนใช้สัญจรไปโรงเรียน และเดินทางไปประกอบพิธีงานส าคัญ
ของวัดบ้านแสงทรัพย์ สภาพถนนเป็นถนนดินและลงหินคลุกมาช้านาน สภาพถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นถนน คสล. เพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

 

ความต้องการ  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถม
ไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔) 
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน(๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๑ ข้อ ๒ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๓ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๔  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๔ 

โครงการท่ี ๔  โครงการเสริมผิวจราจร ASPHAL T CONCRETE บ้าน
ผักไหม  หมู่ที่  ๑๖ ต าบล   ตาอ็องอ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณท่ีตั้งไว้  
๔๘๕,๔๐๐  บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว สภาพถนนเป็นพื้น 
คสล. เก่ามีการใช้งานหนัก เพราะมีการสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก และเป็นเส้นทาง
เช่ือมระหว่างอ าเภอปราสาท เส้นทางลัดไปต าบลทมอ , ต าบลโคกยาง , อ าเภอล าดวน 
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, อ าเภอสังขะ และเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปโรงเรียน ท าให้สภาพถนนมีการช ารุด ท า
ให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาเสริมผิวจราจรดังกล่าว ให้เกิดสภาพใช้งานได้ปกติ และมี
ความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา 

 

ความต้องการ  โดยด าเนินการเสริมสร้างผิวจราจร กว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ -๗-๒๐๑ ,ทถ-๓ -๑๐๑            
(ต ๑๑,ต ๑๔) 
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน(๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่  ๑ / ปีงบประมาณ  
๒๕๖๔  หน้าที่ ๑๐ ข้อ ๓ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๔ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้แจ้งที่ประชุม 
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่เคารพ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกท่าน จากที่ข้าพเจ้า นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้น าเรียนเสนอโครงการและ
รายละเอียดค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสมาชิกสภา อบต. ตาอ็อง ดังที่กล่าวมา
เบื้องต้น ใช้งบประมาณ จ านวน ๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่น
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จึงเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องใช้จ่ายอย่าง
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบพัสดุที่ก าหนดไว้ ข้าพเจ้าจึงน าเรียนเสนอเพือ่ให้สภาองค์การบริหารสว่นต าบล
ตาอ็องได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธาน ได้สรุปการขออนุมัติเสนอโครงการพัฒนาต าบลตาอ็อง ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้เสนอมาแลว้นั้น สมาชิกสภา อบต. ได้อนุมัติเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท จึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบการท างาน 
ความถูกต้องในการก่อสร้างของผู้รับจ้างด้วย และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
บ้านตนเองทราบด้วย 

 
 
 



~ 15 ~ 
 

๕.๒ เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

ประธาน แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเสนอต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้สมาชิกสภา ฯ ทราบดังนี้ 
๕.๒.๑ จัดซื้อพาร์ทิช่ัน จ านวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท โดยแยก

รายละเอียดดังนี ้
 ชุดท่ี ๑ พาร์ทิช่ันครึ่งทบึครึ่งกระจก ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร  กว้าง ๒.๔๐ 
เมตร พร้อมเสาจบ/ฉากกันล้ม จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
 ชุดท่ี ๒ พาร์ทิช่ันครึ่งทบึครึง่กระจก ขนาดสงู ๑.๘๐ เมตร  กว้าง ๒.๐๐ 
เมตร พร้อมเสาจบ/ฉากกันล้ม จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป  

เสนอขออนุมัติโอนลด จากเงินเดือนฝ่ายประจ าของพนักงานประเภทรายจ่าย
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ (ส านักงานปลัด) 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

๕.๓ เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 
 ๕.๓.๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  ๑  เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เสนอขออนุมัติโอนลด จากค่าใช้สอย รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๔ (กองช่าง) 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องเพ่ือหารือ 
   ๖.๑ เรื่องเพื่อหารอืในการปฏิบัติราชการและอื่น ๆ  
 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีเรื่องหารือหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๗.๑ ข้อราชการและเรื่องอื่น ๆ 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง แจ้งขอขอบคุณการเข้าเวรยามตั้งด่านปีใหม่ที่
ผ่านมา และมีไฟไหม้ช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงเก็บฟางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ และ
คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือ โดยที่ประชุมได้มีระเบียบ
วางไว้ ก าหนดในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกระผมได้มีการประชุมร่วมกันในการ
พิจารณา   

 - การจ้างผู้ดูแลความปลอดภัยเวรยาม ระเบียบได้ก าหนดไว้ต้องหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
โดยตรง การดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้มีการจ้างยาม
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ ส่วนยาม ศพด. ได้มีการยกเลิก เนื่องจาก
คุณสมบัติไม่ได้ 

 - การขออนุญาตสร้างบ้าน ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร แนะน าให้ชาวบ้านเตรียม
เอกสารให้พร้อม แนะน าให้มาที่องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ไม่ต้องไปที่บ้าน บาง
ทีไม่เจอผม แนะน าให้มาที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เพราะจะลงเลขรับด้วยใน
วันและเวลาราชการ 

 - แจ้งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. คงไม่นานจะมีการเลือกตั้ง 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จัดหากล้องวงจร
ปิด เพื่อความปลอดภัย เหมือนเราไปดูงานที่ผ่านมา 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ขอสอบถามเรื่องประปาจะบริหารอย่างไร 
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นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงเนื่องจากเคยเรียกมาประชุมท าความ
เข้าใจแล้ว ให้กลุ่มด าเนินการเองเลย 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. มีข้อราชการอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน สรุปการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ที่ประชุมได้ประชุมครบทุกเรื่องที่เสนอมา 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 

 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
(ลงช่ือ)..............................................ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 

                   (นายณรงค์  เอิบอิ่ม) 
        ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
                  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
 
 
 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

(ลงช่ือ) .........................................     (ลงช่ือ)  ......................................   (ลงช่ือ) ........................................ 
 (นายสมโภชน์  สมมี)         (นายสุรพงษ์  อุไร)         (นางบัวลี   สาคร) 

         สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๔ 
 

 
 

        (ลงช่ือ)................................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
      (นายตรี   สังข์ลาย) 

          ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
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