
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔  

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม 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. นายสมพงษ์   หวายลี ้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๙. นายเสียน  วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
   ๒๐. นายเสถียร      เขมรัฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

๒๑. นางทัศนีย์   เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๒. นายเชลือม  ผดุงด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๒๓. นางบัวล ี  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๔. นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

๒๕. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

  ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นางสาวจิดาภา แก่นเดียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙     
   ๒. นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๓. นายอนุสรณ์    เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๔. นายปรีชา  โต๊ะงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๕. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕          
    

 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. นายพัสกร    ประดบัสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๘. นางรัชนีกร  ไทยเหียม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

   ๙. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
   ๑๐. นายอนุสรณ์  โอโลรัมย ์ นิติกรปฏิบัตกิาร 
                           

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการได้แจง้ใหป้ระธานด าเนินการเปดิการประชุม 
 

ประธาน เปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน แจ้งหนังสือเชิญประชุมและได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ตาอ็อง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ และแจ้งระเบียบวาระการประชุม   

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ี มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ลาประชุม 
๕ ท่าน คือ  
๑. นางสาวจิดาภา   แก่นเดียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  ลาป่วย  
๒. นายสุทิน   ถูกขนาดด ี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ลาป่วย 
๓. นายอนุสรณ์    เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ ลาป่วย 
๔. นายปรีชา   โต๊ะงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ ลาป่วย 
๕. นายพีรพงษ์   ยืนยาว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ลาป่วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๑๐  ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับการประสานงานเรื่องการ
ลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนโครงการของรัฐบาล ในการช่วยเหลือค่าครองชีพ       
มีฝ่ายปกครองร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง โดยมีท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งเรือ่งการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
โดยพิจารณาในการทบทวน แจ้งใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุก
ท่านได้เข้าร่วมประชม ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ อบต.ตาออ็ง  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน แจ้งเรื่องพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หน้าจะหมดวาระช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการด าเนินการขออนุญาตวัด
สงฆ์มงคล บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ โดยขอขอบคุณท่านนิติกรทีเ่ป็นฝ่ายด าเนินการให้
เรียบร้อย 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

ประธาน แจ้งใหเ้ลขานุการสภา อบต.ตาออ็ง ได้อ่านสรุปรายงานการประชุม 
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๘ แก้ไขเป็นนาง
สุดา ยิ่งยงยุทธ เป็นผู้เสนอ และบรรทัดที่ ๙ ตัดข้อความดังกล่าวออก และบรรทัดที่ 
๒๔ ตัดข้อความก าหนดสมัยประชุมร่วมกัน เพิ่มข้อความเป็นเสนอสมัยประชุม บรรทัด
ที่ ๒๕ ตัดข้อความออก  

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติแก้ไขรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้แก้ไข ๒๔ เสียง 
 ไม่อนุมัติ  ๐ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งให้เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้อ่านสรุปรายงานการประชุม
ต่อ 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมเสร็จ 
  

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีแก้ไขและเพิ่มเติม 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง  ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง  ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ    
ประธาน แจ้งข้อ ๓.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลน โครงการวางท่อระบายน้ า เส้นบ้านนาง

ลักษณา   ปัญตะยัง – เส้นบ้านนางเสาวคนธ์ งบประมาณตามสัญญา ๘๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

ประธาน   แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้รายงานและช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปนี ้
๓.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลน โครงการวางท่อระบายน้ า เส้นบ้านนางลักษณา    
ปัญตะยัง – เส้นบ้านนางเสาวคนธ์ งบประมาณตามสัญญา ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท หมู่ที่ 
๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ 
เมตร ยาวทั้งหมด ๑๐๖.๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย ตามสัญญาของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้ เป็นไป
ตามแบบแปลน อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๑๔๕ ล าดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สืบเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติในการ
แก้ไขเอกสาร ประมาณราคาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ า ไม่ได้ก าหนด
ค่าประมาณการก่อสร้างไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบแปลนที่ก าหนดไว้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ตามแบบแปลน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีความ
จ าเป็นเสนอผู้บริหาร อบต. พิจารณาอนุมัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตาม
สัญญา 

 

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
กรณีที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว และระเบียบพัสดุ ข้อ ๑๖๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ สืบเนื่องจากมีการก่อหนี้ผูกพันท าสัญญาจ้าง
แล้ว เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงมี
ความจ าเป็นต้องรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้รับทราบ 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลน โครงการวางท่อระบายน้ า  เส้นบ้านนาย
นิยม – บ้านนายถวิล อุไร งบประมาณตามสัญญา ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท หมู่ที่ ๗ บ้าน  
อังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

ประธาน   แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ช้ีแจง รายงานต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานและช้ีแจงต่อที่ประชุมต่อไปนี้ 
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 ๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแบบแปลน โครงการวางท่อระบายน้ า  เส้นบ้านนายนิยม – บ้าน
นายถวิล อุไร งบประมาณตามสัญญา ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบล
ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร ยาวทั้งหมด 
๑๒๑.๐๐ น. พร้อมวางบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการโครงการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๕ 
ล าดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  สืบเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติในการแก้ไข
เอกสาร ประมาณราคาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ า ไม่ได้ก าหนดค่าประมาณ
การก่อสร้างไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแบบแปลนที่ก าหนดไว้จะต้องมีการด าเนินการ ตาม
แบบแปลน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีความจ าเป็นเสนอผู้บริหาร 
อบต. พิจารณาอนุมัติในการแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบแปลนตามสัญญา แก้ไขแบบแปลน 
สืบเนื่องจากไม่ได้ก าหนดประมาณการราคาก่อสร้าง ไว้ในประมาณการค่าก่อสร้างไว้ 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

นายสมพงษ์  หวายลี้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ได้อภิปรายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างและวงเงินก่อสร้าง สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องไม่มีปัญหา แต่งาน
ต้องมีคุณภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายพัสกร   ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
สืบเนื่องจากโครงการทั้งสองโครงการ เป็นโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่เป็นเงินเหลือจ่าย และได้กันเงินงบประมาณไว้ โดยได้ด าเนินการท า
สัญญาแล้วทั้งสองโครงการ เป็นอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หากมิได้ก่อหนี้ผูกพันให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ประกอบข้อ ๑๖๑ ระเบียบว่าด้วยงานพัสดุ ให้อ านาจ
เป็นของหัวหน้าส่วนราชการคือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขสัญญา 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมคงได้ทราบแล้วตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๓ รายงานการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ตามข้อบญัญัติงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ 
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ประธาน   แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมในการด าเนินการตาม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๔ ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ได้ด าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากผู้อ านวยการ
กองคลังได้ลาป่วย ขอช้ีแจงและรายงานโดยพอสรุปตามโครงการที่ได้กันงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการบางส่วนแล้ว มีโครงการดังนี้ 

  ๑. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๗ จ านวน ๒ โครงการ 
  ๒. โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๘ ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว 
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้

ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว บางส่วน 
  ๔. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุก

กระเช้า และรถยนต์ ๗ ที่นั่ง และงานด้านโครงการก่อสร้าง ศพด. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนน
จิก อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าขอบเขตของงาน 

  ๕. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโดม ศพด. , 
และโดม อบต.ตาอ็อง ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการอนุมัติแล้วทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายในส่วนโครงการก่อสร้างของหมู่ที่  ๔ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๔       
ได้ด าเนินการถึงไหน เพราะชาวบ้านเดือดร้อน 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะ
เร่งรัดให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๔ รายงานการเสนอขออนุญาตใช้ทีร่าชพัสดุในพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเลก็ หมูท่ี่ ๑๑ 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงสืบเนื่องจากปัจจุบนัสถานที่ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านตาอ็อง ก ากับดูแลอยู่
ในจ านวน ๕ ไร่ ซึ่งการด าเนินการ ก็ได้มีการขอใช้มาเรื่อย ๆ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการขอใช้พื้นที่เพิ่ม ดังนั้น จะต้องมีการด าเนินการข้ันตอนขอใช้ต่อไปในส่วน
ของ ศพด. หมู่ที่ ๑๑  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้มีการขอใช้อนุญาตใช้
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ต่อโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  แล้วแต่ต้องด าเนินการการขอใช้เรียบร้อยใน
ส่วนของรายละเอียดให้หัวหน้าส านักปลัด ได้ช้ีแจงกับนิติกร 

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้ช้ีแจงกรณีการขออนุญาตที่ราชพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของโรงเรียนบ้านตาอ็อง ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการขอใช้ในพื้นที่  ๕ ไร่ สืบเนื่องจากภารกิจความ
รับผิดชอบงานบริการประชาชนเพิ่มข้ึน จึงจ าเป็นต้องขอใช้อนุญาตใช้พื้นที่ ในจ านวน
ที่เคยเสนอไว้จากแต่ก่อน ๒๗ ไร่ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้กั้นพื้นที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ใช้ในราชการอยู่ ถ้าเกิดมีการขอใช้แต่ต้องด าเนินการตามข้ันตอน
ต่อไป ประสานโรงเรียน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ในส่วนของก่อสร้าง ศพด. หมู่ที่ ๑๑ 
เคยได้ประสานการขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนไปแลว้ในจ านวน ๒ ไร่ เหลือในส่วนของการ
ขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจอนุญาตให้ใช้ ๒ ไร่ แต่ต้องมี
การด าเนินการส่งคืนพื้นที่ให้ธนารักษ์สุรินทร์ และกับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องมี
การจัดท าแบบแปลนรังวัดออกแนวแผนยังการขอใช้ที่ดิน 

 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๕ การเฝ้าระวังท าลายพระบรมฉายาลักษณ์ตามหน่วยงานราชการ และ
สถานที่ทั่วไปในพื้นที ่

 

ประธาน ได้แจ้งว่า ปัจจบุันมีการประท้วงเหตกุารณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสงบ ให้ดูแลความสงบ
และเฝ้าระวังและรายงาน ใหร้าชการทราบในรายละเอียดแจ้งใหผู้้บรหิารองค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็งได้รายงานและช้ีแจง 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการ
ชุมนุมประท้วงจากผู้ที่ไม่หวังดีต่อราชการและบ้านเมือง และสถาบันจึงได้มีการก าชับ
ให้ดูแลในสถานการณ์ให้อยู่ปกติ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๖ ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามญั ประจ าปี ๒๕๖๔ และปี
ถัดไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้น าเรียนให้ประธานสภา อบต. เป็นผู้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบ เพราะมีการประกาศใช้แล้ว 

 

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี ้
สมัยประชุมสมัยสามัญของสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  ก าหนดไว้

สมัย  ๔  สมัยดังนี ้
๑.  สมัยสามญั   สมัยที ่๑  ก าหนด  ระหว่างวันที ่๑ .พ.  ๒๕๖๔ – ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔   
๒.  สมัยสามญั  สมัยที ่ ๒  ก าหนด  ระหว่างวันที ่๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 
๓.  สมัยสามญั  สมัยที ่ ๓  ก าหนด  ระหว่างวันที ่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔  -  ๓    พ.ค. ๒๕๖๔ 
๔.  สมัยสามญั  สมัยที ่ ๔  ก าหนด  ระหว่างวันที ่๑๓  ส.ค.  ๒๕๖๔  – ๒๗  ส.ค.  ๒๕๖๔ 

 

สมัยแรกของปีถัดไป  ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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การก าหนดวันประชุม การนัดหมาย เวลา สถานที่ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง จะประกาศให้ทราบเมื่อมีการประชุม ที่ได้มีการนัดหมายการประชุม
ดังกล่าว จึงประกาศให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  และประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) เป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  ๒ 
เครื่อง  เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ บาท  

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อ ๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) เป็นค่า

จัดซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู  จ านวน  
๒ เครื่อง  เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๓๘๔๒ 
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อตามคุณลักษณะ
เฉพาะ สังเขปและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

โอนลด จากกองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เครื่อง  เป็นเงิน ๗๒,๘๐๐ 
บาท 

  เหตุผลและความจ าเป็น ในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สืบเนื่องจากกอง
ช่างได้ย้ายที่ท างานมาอยู่ในห้องไอซีที ที่ใช้ในการเรียนรู้ แต่สืบเนื่องจากปัจจุบัน 
เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ได้ใช้การได้แล้ว และมีสภาพช ารุดประกอบกับกองช่างไม่มีห้อง
ท างาน และส าหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ส าหรับบุคลากรปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่องาน
ราชการ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙  

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งข้อ ๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดมองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตาอ็อง  
  - โครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง ตั้งไว้ ๖๑๗,๑๐๐ บาท (ตามเอกสาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐๖) เป็นโครงการ
ก่อสร้างโดม อบต. ตาอ็อง  ตั้งไว้ ๖๑๗,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดม 
อบต.ตาอ็อง ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
ก าหนด) เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รองรับการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลิตภัณฑ์
และแสดงสินค้าของชุมชนต าบลตาอ็อง และผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง  
 

เหตุผล/การขอเปลี่ยนแปลง 
 เนื่องจากแบบแปลนเดิมที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องตามรูปแบบข้อเท็จจริง
ในการก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไข โดยไม่กระทบเงินงบประมาณ และความมั่นคง
ของงานโดยแก้ไขเป็นความกว้างโครงเหล็กถัก T๒ กว้าง ๑ เมตร ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๙๔ ล าดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
ประธาน   แจ้งข้อ ๕.๑ การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านตาอ็อง 
 

ประธาน แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในการด าเนินการอนุญาตตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ ณ ปัจจุบัน เป็นที่ดินที่อยู่ใน
การดูแลของโรงเรียนบ้านตาอ็อง ได้อนุญาตให้ใช้ จ านวน ๕ ไร่ ที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามที่ปรากฏในการ
บริการพี่น้องประชาชน ณ ปัจจุบันภารกิจความรับผิดชอบ เพิ่มมากข้ึนท าให้มีความ
จ าเป็นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มข้ึนจากเดิมที่ก าหนดไว้ โดยหลักแล้วโรงเรียนบ้าน



~ 10 ~ 
 

ตาอ็อง ก็ได้กั้นเขตพื้นที่รวมทั้งสนามฟตุบอล และปจัจบุันให้องค์การบรหิารส่วนต าบล
ตาอ็องใช้โดยไม่ทางการ ในส่วนที่เหลือด้านทิศเหนือโรงเรียน ก็ใช้ในกิ จกรรมของ
โรงเรียนมาตลอด ณ ปัจจุบันเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตามระเบียบของทางราชการ
ที่ก าหนดไว้ มีความจ าเป็นต้องขออนุญาตจากโรงเรียนบ้านตาอ็องให้ถูกต้อง ใน
รายละเอียดให้นิติกรได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 

 

นายอนุสรณ์  โอโลรัมย์ ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ได้ช้ีแจง ตามที่โรงเรียนบ้านตาอ็อง ผู้ครอบครองที่ดินราช
พัสดุ หมายเลขทะเบยีนที่ สร ๑๔๙๖ เนื้อที่จ านวน ๕๔ ไร่ ๕๕ ตารางวา ได้ยินยอมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวจ านวน ๕ ไร่ เพื่อใช้
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เมื่อปรากฏว่า โรงเรียน ฯ ได้
มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๖.๐๔๗/๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ แจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเข้าใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านตาอ็อง (แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สร ๑๔๙๖) จ านวนเนื้อที่ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องร้องขอ กรณีนี้จึงถือได้ว่า โรงเรียนบ้านตาอ็อง 
ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ผู้ครอบครองที่ดินราชพัสดุ (ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ) 
หมายเลขทะเบียนที่ สร ๑๔๙๖ เนื้อที่จ านวน ๕๔ ไร่ ๕๕ ตารางวา ไม่ได้ส่งคืนที่ราช
พัสดุดังกล่าวให้แก่กรมธนารักษ์ ดังนั้น การที่โรงเรียนฯ โดยความเห็นชอบของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง เข้าใช้พื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร ๑๔๙๖ จ านวนเนื้อที่ 
๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ นั้น จึงอยู่อ านาจในการพิจารณาอนุญาตของ
โรงเรียนฯ ที่ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ เข้าใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ อันเป็นเรื่องที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลจะเป็นผู้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้มีอ านาจก าหนด เหตุนี้เมื่อปรากฏชัดว่า โรง
เรียนฯ ได้แจ้ งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทราบแล้วว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
เข้าใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านตาอ็อง (แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร ๑๔๙๖) จ านวนเนื้อที่ 
๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เรียบร้อยแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็องจึงเป็นผู้ใช้ประโยชน์บนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรม    
ธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๑๗/๔๖๘๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔.๒ 

 

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ก่อสร้างอาคาร และสถานที่    
ต่าง ๆ หลายแห่ง มีส่วนราชการภายในจ านวน ๕ ส่วน ประกอบด้วย ส านักปลัด , 
กองคลัง , กองช่าง , กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา ฯ มีภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน และกระจายอ านาจหลายประการ สถานที่ก่อสร้างเดิมมีความคับแคบ ไม่เอื้อ
ต่อภารกิจการบริการประชาชน และมีแผนการก่อสร้างโดม ส าหรับใช้เป็นที่จอดรถ 
รองรับการบริการประชาชน ให้มีความสะดวกในการติดต่อราชการ ประกอบกับพื้นที่
ที่เคยได้รับความยินยอมจากโรงเรียนฯ ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มข้ึน ฉะนั้น เพื่อเป็น
การรองรับการบรกิารประชาชนที่เพิ่มมากข้ึน ได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นต้องใช้พื้นที่จ านวน
มาก และจ าเป็นต้องขอให้โรงเรียนฯ คืนพื้นที่เดิมและพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้องค์การ
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บริหารส่วนต าบลฯ ด าเนินขอใช้พื้นที่ใหม่ต่อกรมธนารักษ์ และเพื่อให้การขอใช้พื้นที่
ราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องต้องตามระเบียบราชการ โดยไม่ให้ขัด
หรือแย้งต่อกฎกระทรวงการคลัง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อให้การด าเนินการตามเหตุผลที่ทาง
ผู้บริหารได้ช้ีแจง จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับฟังความคิดเห็น จากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ และการขอใช้
พื้นที่ทางโรงเรียนเพิ่มจากจ านวน ๕ ไร่ เพื่อรองรับภารกิจ ณ ปัจจุบันและอนาคตใน
การให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และการ
ให้บริการประชาชน 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
 

นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ได้อภิปรายในกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เพิ่มจากเดิม
ทาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้มีการประสานงานล่วงหน้าเบื้องต้นกับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาอ็องบ้างหรือยัง 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายว่ากรณีดังกล่าวทางนิติกรได้ช้ีแจง กรณีการขอ
อนุญาต และการให้ใช้ที่ดินที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ตั้งอยู่ให้ที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ฟังและเข้าใจถึงข้ันตอนการด าเนินการ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ยังไม่ได้มีการประสานเบื้องต้นกับทางผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง ต้องรอ
การด าเนินการจัดท าเอกสารการจัดท าผังพื้นที่  การขอใช้ให้ เรียบร้อย ก็จะได้
ประสานงานต่อไป 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติที่ประชุมในการขอความเห็นชอบ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๔  เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
  

ประธาน   แจ้งข้อ ๕.๒ การขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
 

ประธาน แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง กรณีการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของ
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ได้เคยมีการประสานงานและจัดท าประชาคม
หมู่บ้านในเขตบริการมาแล้ว และทางโรงเรียนได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ของโรงเรียน
ในการสร้าง ศพด. ม. ๑๑ และน าไปสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณในการตั้ง
งบประมาณสร้างอาคาร ในการด าเนินการจะต้องตรวจสอบการขอใช้ให้ถูกต้องตาม
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ข้ันตอนต่อธนารักษ์ ในการขอใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ โรงเรียนต้องคืนพื้นที่ที่อนุญาตให้เขต
พื้นที่การศึกษารายงานต่อธนารักษ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะต้องขอใช้
ให้ถูกต้อง ต่อธนารักษ์เหมือนกัน เพื่อตัดขาดจากโรงเรียน ซึ่งข้ันตอนอยู่ระหว่างการ
จัดท าแผนผังขอใช้อยู่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใน
การด าเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส านักงานธนารักษ์สุรินทร์ต่อไป 

 

นายอนุสรณ์  โอโลรัมย์ ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กรณีการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก ม.๑๑ นั้น 
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าได้รับการอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชา
วิทยาคาร ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในครอบครองของโรงเรียนฯ เป็นสถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ฯ จ านวน ๒ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพือ่ท าเรื่องขออนุญาตใช้ที่ราช
พัสดุ ตามกฎกระทรวงการคลัง การใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพ่ือหารือ 
๖.๑ การด าเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านให้เกิด
ความเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันมีการร้องเรียนการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน 

 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง สืบเนื่องจากปัจจุบันมีการขาดแคลน
น้ าดื่มและการบริหารจัดการน้ าประปาในหมู่บ้าน ทางผู้บริหารได้ไปด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กรณีประปา หมู่ที่ ๓ บ้านยาง (คุ้มหนองบัวแดง) ได้มีการแก้ไขเรื่องการ
บริหารจัดการน้ าประปา การจัดเก็บค่าน้ าได้ร่วมประชุม ท าความเข้าใจแก้ไขปัญหากับ
สมาชิกประปาไปแล้ว 

  ๒. กรณีประปา หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม น้ าไม่เพียงพอ สืบเนื่องจากมีผู้ขอใช้น้ า
เพิ่มมากข้ึน ทางปลัด , รองนายก อบต. นายส าเร็จ วิวาสุข ได้ออกไปตรวจสอบแล้ว 
ในการแก้ไขปัญหา 

  ๓. กรณีประปา หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ น้ าประปาไม่ไหล เนื่องจากมีการอุดตัน 
และได้มีการให้ช่างไปตรวจสอบแล้ว ต้องมีการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนท่อส่งน้ า 

  ๔. กรณีประปา หมู่ที่ ๙ ได้ด าเนินการตรวจสอบจะเปิดใช้บริการ แต่ทดลอง
ใช้ มีท่อเกิดการช ารุด ท าให้ต้องซ่อมแซม 
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  ๕. กรณีประปา หมู่ที่ ๑๖ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะเข้าไป
ด าเนินการและทาง บ้านผักไหม หมู่ที่  ๑๖ ขอให้มีการด าเนินการเพรามีการเลือก
กรรมการบริหารไปแล้ว 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีเรื่องหารือหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๗.๑ ข้อราชการและเรื่องอื่น ๆ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง เรื่องการท าแผนพัฒนาทบทวน ๕ ปี 
ในรายละเอียดให้แตล่ะหมู่บ้าน ได้ตรวจสอบความต้องการแก้ไขปัญหาเสนอต่อ
ประชาคม 

 

จ.อ. ณัทกร เสาวภากาญจน์ นักป้องกัน ฯ ได้ช้ีแจงเรือ่งข้อมูลการกู้ชีพ ในการแจง้เหตุ เข้าถึงการบริการโดยได้
แจกแบบฟอรม์เอกสารใหทุ้กท่านเป็นการใหบ้ริการทีป่ระสานกับ ทีโอท ี

 

นายเสรี  สูญตรง รองประธานสภา ฯ ได้เสนอเรื่องถนนเส้นทางหน้าบ้านของกระผม มีหลุมลึก มีการ
เกิดอุบัตเิหตบุ่อย ให้มกีารแก้ไข และผู้บริหารได้ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับความเสียหาย มีผู้ไปตีป้ายกระจก ให้
ผู้บริหารได้ตรวจสอบ ใหท้างองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็งได้แก้ไขด้วย อุบัติเหตุ
เกิดบ่อยจุดที่ติดต้ัง 

 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ แจ้งเรือ่งการวางท่อระบายน้ าของบ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ 
ได้มีการประสานงานภายในแล้ว จะเร่งด าเนินการ 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต้องขอขอบคุณ ที่เสนอแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนมากทีสุ่ด มากกว่าผูบ้รหิาร อบต. ปัญหาเรือ่งมีคนวิกลจริต
มานอนที่ศาลาบ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ สร้างปญัหาให้กับหมูบ่้าน ทางองค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้มีการประสานงานกบัผู้น าแล้ว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้เสนออยากให้ อบต.ตาอ็อง ไดช่้วยแก้ไขปัญหา หมู่ที่ ๔ 
บ้านจันรม เรือ่งประปามีปญัหา เดอืดร้อน เนือ่งจากมีเงินของกลุม่เหลอืไม่มากในการ
บรหิารจัดการ คงไม่พอ คงต้องขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
เพราะมีประชาชนขอใช้บริการน้ าเพิ่มมากขึ้น 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รบัทราบปญัหาจะรับไปแก้ไขปญัหาต่อไป 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. มีข้อราชการอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 



~ 14 ~ 
 
 

ประธาน สรุปการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ที่ประชุมได้ประชุมครบทุกเรื่องที่เสนอมา 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 

 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
(ลงช่ือ)..............................................ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

                   (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) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
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