
บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ 

วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

........................................................ 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ๑. แจ้งประกาศสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ (ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓) วันที่  ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และก าหนดสมัยประชุมปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔  

 ๒. แจ้งโรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร ได้จัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๓ จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการผ้าป่าของ
โรงเรียน ฯ ในการจัดท าผ้าป่าขอหารือเป็นคณะกรรมการ 

 ๓. แจ้งเรื่องพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ขอขอบคุณท่านสมาชิก 
ท่านก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน 

 ๔. แจ้งเรื่องการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเปน็การน าความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานน ามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 

  ๑) ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา 

  ๒) ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานการบริหารหลักธรรมาภิบาล 
ที่จังหวัดชัยภูมิ ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและแบบหลักธรรมาภิบาล เวลา 
๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลโคกสูง 
และดูงานในชุมชน เวลา ๑๗.๐๐ น. เข้าที่พัก 

  ๓) ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศึกษาดูงานของคุณพ่อนิคม พงศ์พันธ์ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการน าพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน จนประสบผลส าเร็จ 

 

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารได้จัดท าโครงการดังกล่าวจนลุล่วงส าเร็จ สามารถน ามา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขยายผลให้ประชาชนต่อไป โดยเฉพาะผู้น าต้อง
น าไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  

 

ประธาน ได้แจ้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ลาประชุม จ านวน ๕ คน  
คือ  
๑. นางนันทิพร  หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๒. นายสุเทพ    ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
๓. นายเสียน     วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
๔. นายอนุสรณ์  เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
๕. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๒  เมือ่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

ประธาน แจ้งเลขานุการสภา  ได้สรุปรายงานการประชุม  
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภา อบต. ไดอ้่านสรุปรายงานการประชุมสภา ฯ ให้ทุกท่านทราบ 
 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีแก้ไขเพิ่มเตมิหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติรบัรองรายงานการประชุม  ๒๖  เสียง 
 ไม่รับรอง    - เสียง 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

๓.๑ การแก้ไขและเพิ่มเติมแผนด าเนินงาน  
 

ประธาน  แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้รายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาออ็งทราบ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานการแก้ไขและเพิ่มเติมแผน
ด าเนินงานครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบด้วยน้ี ที่แจกให้สมาชิกสภา 
อบต.ในที่ประชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 

   ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแสงทรัพย์ – หนอง  
รหารกรม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ 
๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสง
ทรัพย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ระยะเวลา
ด าเนินงาน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

   ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง – หมู่ที่ ๕ 
บ้านแจรน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ ๑,๖๘๑,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านปรีง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ระยะเวลา
ด าเนินงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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   ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นลาดยาง – โรงเรียนบ้าน
จันรม) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง
เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพัน ธ์ก่อนและหลังด าเนิน การจนแล้วเสร็จ 
งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓  

 

   ๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ 
รายละเอียดซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ ๓๘๒,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๒ 
บ้านจังเอิญโค หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓   

 

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ 
รายละเอียดซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ ๑ 
บ้านตาอ็อง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน   

 

   ๑. โครงการชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  

   รายละเอียด ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จ านวน  ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐,๗๐๐ บาท 
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) สถานที่ด าเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์ -แสง
ตะวัน  หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๓  

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓ ในการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑ ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารในการเพิ่มเติมและประกาศใช้ ทั้งนี้ เพื่อการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ตาอ็องทราบ ในส่วนของรายละเอียดโครงการ ช่ือโครงการ ช่ือสถานที่ มีข้อความ
ผิดพลาดต้องเสนอแก้ไขต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
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ประธาน แจ้งที่ประชุมเป็นสิง่ทีด่ีที่ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 

 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

๓.๒ การได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
 

ประธาน  แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ช้ีแจงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาออ็งทราบ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งการรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามหนังสือ ที่ สร ๐๐๒๓.๖ /ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดสรร
เงินงบประมาณ ตามเอกสารที่แจกให้และปรากฏตามเอกสารโครงการแผน
ด าเนินงานที่ได้แจกให้ที่ประชุมไปแล้ว 

 

ประธาน ได้แจ้งโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับจัดสรรจะปรากฏตาม
เอกสารที่แจกให้ทุกท่าน และในแผนด าเนินงานที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงไปแล้ว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๓ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง และหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในส่วนของกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

 

ประธาน ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม โดยมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้ช้ีแจง 

 

นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ช้ีแจงเรื่องการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในตอนนี้ได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในข้ันตอนในการ
ประกาศหาผู้รับจา้ง และการด าเนินการครุภัณฑ์ก็ได้ด าเนินการจัดหาในส่วนที่มีราคา
ครุภัณฑ์ ประจ าปี ก าหนดไว้ตามราคากลาง แต่ในส่วนที่ไม่ได้ก าหนดไว้จะต้องรอ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางขึ้นมาใหม่ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๔ การปรับปรงุเพิม่เติมแผนพฒันา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

ประธาน ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ ประชุม เรื่องการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นแก้ไขในส่วนของ
ระยะเวลาในการด าเนินการปี พ.ศ. ในแผนพัฒนา ๕ ปี ในส่วนของระยะเวลาจึง
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อาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และ ๒๑ ซึ่งให้เป็นอ านาจของท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการได้ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๓) เอกสารได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมถือว่ารับทราบการด าเนินการกิจกรรมในพื้นที่ของต าบลตาอ็อง เพราะ
เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับ เมื่อไม่ปรากฏในแผนที่ก าหนดไว้ ปี ๒๕๖๓ ก็ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามระยะเวลา   

 

๓.๕ การประกาศเข้าร่วมโครงการต าบลตาออ็ง ไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง ของส านักงาน 
กกต. กับ อบต.ตาอ็อง 
 

ประธาน ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง 
โดยได้เลือกพื้นที่ต าบลตาอ็องในการรณรงค์ ในรายละเอียด ขอให้หัวหน้าส านักปลัด
ได้ช้ีแจงต่อไป 

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้ช้ีแจงในกรณีโครงการนี้ ทางส านักงาน กกต.จงัหวัด
สุรินทร์ได้ประสานงานเชิญชวนและสัตยาบันร่วมกันในการเป็นต าบลไม่ซื้อสิทธ์ิขาย
เสียงในการเลือกตั้ง จะเป็นการก าหนดวัน เวลา ในการด าเนินการต่อไป 

 

ประธาน แจ้งมีท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือไม ่
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
      

๔.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามญั ประจ าปี ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป 
 

ประธาน ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมสมาชิก อบต. ทุกท่านก าหนด สมัยประชุมร่วมกัน และสมัยแรก
ของปีถัดไป 

 

ที่ประชุม ได้หารือร่วมกันในที่ประชุม 
 

ที่ประชุม เสนอมีมติร่วมกันในการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ และ
สมัยแรกของปีถัดไป ดังต่อไปนี ้

 ๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ก าหนด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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 และสมัยแรกของปีถัดไป สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุม ขอมตเิห็นชอบ 
 

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

๔.๒ ขอรับโอนที่ดิน เรื่องโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร อนุญาตให้ใช้ที่ดิน
จ านวน ๒ ไร่ แก่ อบต.ตาอ็อง เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อสมาชิกสภา อบต. 
ทราบ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในกรณีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้มีมติร่วมกันในการ
เห็นชอบ ในภาคประชาชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการ
อนุญาตให้สร้างในพื้นที่ ที่โรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร ซึ่งทางองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการมีหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ขออนุญาตใช้ ทางโรงเรียน
แสงทรัพย์ ฯ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้อนุญาตให้ใช้จ านวน ๒ ไร่ ตามหนังสือ     
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๑๙ / ๒๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องการตอบรับ การขอ
อนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนแสงทรัพย์ ฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอ้างถึง
หนังสือ ที่ สร ๗๘๙.๐๔/๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
จ านวน ๒ ไร่ จึงเสนอให้ที่ประชุม เพื่อพิจารณาในการเห็นชอบในการพิจารณารับ
โอนที่ดินดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เพื่อ
ด าเนินการต่อไป ในข้ันตอนการรังวัดที่ดิน พิกัด และรายละเอียดอื่น ๆ  

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในกรณีการอนุญาตใช้ก็เหมือนที่ดิน ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจในกรณี
ดังกล่าวเช่นกัน 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในการขออนุญาตใช้ และการ
ขออนุญาตให้ใช้ จะต้องศึกษาระเบียบของแต่ละหน่วยงาน โดยมีธนารักษ์เป็นผู้ดูแล 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ขอมติเห็นชอบในการับโอนที่ดิน จ านวน ๒ ไร่ ในการอนุญาตใช้ในการจัดกิจกรรม

สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๒๗ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๕.๑  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนต าบลตาอ็อง 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการอนุมัติใช้เงินสะสมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง เพื่อมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบลตาอ็อง ซึ่งเนื่องจากมีความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอีกมาก เหตุผลความจ าเป็น ผู้บริหารจึง
น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณา ซึ่ งมี เอกสาร
ประกอบการพิจารณา ๑. ค าช้ีแจงความจ าเป็นและเหตุผล , ใบประมาณการ ในการ
เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้
ช้ีแจงต่อที่ประชุมต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ดังต่อไปนี้ 

   เรื่อง ขอเสนออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องและผู้เข้าร่วมประชมุทุกท่าน 

ด้วยกระผม นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะเสนอโครงการและรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบ เพื่อขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณา เพื่อ
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียด     
ที่ได้ส่งให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ก่อนอื่นกระผมจึงขอช้ีแจงหลักการและเหตุผลของ
โครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม สืบเนื่องจาก สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง มีพื้นที่กว้างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนยังไม่หมดไปประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตรวจสอบโครงการที่ประชาชนมีความ
ต้องการและเดือดร้อนจากแผนพัฒนาประจ าปี แต่ละหมู่บ้านน ามาแก้ไขปัญหา เพื่อ
สู่การปฏิบัติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ตรวจสอบงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ แล้ว ไม่เพียงพอที่จะน ามาโอนตั้ง
จ่ายโครงการดังกล่าวนี้ไปได้หมด ประกอบกับได้ตรวจสอบข้อมูลจากกองคลังแล้ว 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีเงินงบประมาณเหลือที่จะน าไปด าเนินการได้ 
โดยจะต้องมีการกันเงินบางส่วนหนึ่ง โดยสถานะทางการเงินการคลังปีนี้ อ งค์การ
บ ริ ห าร ส่ วน ต าบ ล ต าอ็ อ งมี เงิ น ส ะ ส ม ป ระ จ าปี ที่ ส า ม าร ถ น า ไป ใช้ ได้  
๓๔,๕๒๑,๕๓๐.๗๓ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยสามสิบ
บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เพื่อน าไปพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้รายงานเงินสะสมที่น าไป
บ ริ ห า ร ได้   ณ   วัน ที่    ๑   กุ ม ภ าพั น ธ์  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓   เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น  
๓๔,๕๒๑,๕๓๐.๗๓ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาท
เจ็ดสิบสามสตางค์) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยการรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสรมิกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน 

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่ จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจ าทุก
เดือน และส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  
๑. ด้านบุคลากร (รวมฝ่ายการเมือง) ๑,๒๒๖,๑๘๐ x ๓ =  ๓,๖๗๘,๕๔๐.-บาท 
๒. เงินส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   
(๖๔,๑๖๙,๙๔๑ * ๑๐/๑๐๐ = ๖,๔๑๖,๙๙๔.๑๐) 

                       รวมส ารองทั้งสิ้น    ๑๐,๐๙๕,๕๓๔.๑๐ บาท 
 

ดังนั้นเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ 
๒๔,๔๒๕,๙๙๖.๖๓.-บาท (ยี่สบิสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสบิหกบาทหก
สิบสามสตางค์)  (๓๔,๕๒๑,๕๓๐.๗๓  -  ๑๐,๐๙๕,๕๓๔.๑๐) 

 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนได้ค านึงถึงสถานะทางการเงนิการคลงั โดยพิจารณาแล้ว
มีความจ าเป็นจะต้องน าเงินสะสมที่มีอยู่ เพื่อมาพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในต าบลตาอ็อง
ประชาชนกินดีอยู่ดีข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้โดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๑) – (๙) และมาตรา ๖๘ (๑) – (๑๓) ประกอบกับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผู้บริหารได้พิจารณาและได้น าเรียน
เสนอหารือต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง
ขอใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สมัย
ประชุมที่ผ่านมานั้นเห็นด้วย เพื่อเสนอที่ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง
ได้พิจารณา โดยอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึงขอ
เสนอโครงการเพื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 

 

ประธาน แจ้งท่านผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการใช้จา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปเป็นการขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมแต่ละโครงการให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป 

 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านตาอ็อง 

– อ่างอ าปึล) หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนเส้นดังกล่าวนี้ เป็นถนนเส้นทางหลักในการใช้
สัญจรของคนในพื้นที่ต าบลตาอ็อง มีบ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙  , บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ , 
บ้านอังกัญ หมู่ที่  ๗ , บ้านเสกแอ หมู่ที่  ๘ และประชาชนในเขตต าบลเทนมีย์         
ใช้สัญจรไปท าการเกษตร และเช่ือมไปโครงการซแรย์อาทิตยา และอ่างเก็บน้ าอ่าง
อ าปึล ประกอบเป็นเส้นทางในการเตรียมรับบุคคลส าคัญที่มาโครงการหลวงในเขต
อ่างเก็บน้ าอ าปึล การด าเนินการโครงการเกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ เพราะ
เป็นเส้นทางหลักสภาพถนนปัจจุบันเป็นถนนดินและลงหินคลุก ฤดูฝนมีความล าบาก
ในการใช้เส้นทางเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้สัญจรไปมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ความต้องการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านตาอ็อง – อ่าง
อ าปึล) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีปริมาณ       
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๕ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร วางท่อ       
ค.ส.ล.  ๐.๔๐x๑ .๐๐ เมตร จ านวน ๒  จุด ๆ ละ ๑๐ ท่อน รวม ๒๐ ท่อน             
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๓)  

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐ ข้อ ๔  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
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ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน     

จังเอิญโค – โรงเรียนบ้านตาอ็อง) หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๙๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนเส้นดังกล่าวนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด จึงเสนอ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพราะมีความส าคัญในการ
สัญจรของชาวบ้านในการไปติดต่อบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาอ็อง 
บ้านแจรน, บ้านปราสาท , บ้านปรีง , บ้านจังเอิญโค ประกอบกับเด็กนักเรียนสัญจร
ไปโรงเรียนทุกวัน สภาพถนนปัจจุบันยังเป็นถนนดินลงหินคลุก ในการสัญจรมีความ
ล าบากเป็นหลุมเปน็บ่อ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นถนนคอนกรีต เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ความต้องการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านจังเอิญโค – 
โรงเรียนบ้านตาอ็อง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๕ ข้อ ๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบ ประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๓ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๓   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศ

ตะวันออกหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อย
บาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชน
สัญจรประจ า แต่การด าเนินการก่อสร้างยังไม่สิ้นสุด เพราะถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ 
สภาพเป็นหินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อ และฤดูแล้งมีฝุ่นละออง รบกวนประชาชนที่มี
บ้านอาศัยอยู่รอบข้างท าให้ได้รับความร าคาญ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็น
ถนน คสล. ให้สิ้นสุดระยะทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ความต้องการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศตะวันออก
หมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีปริมาณ      
ค.ส.ล. ๔๕.๗๕ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๖ ข้อ ๖ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๓ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๔ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๔  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(ต่อจากลาดยาง หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  ๗๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท       
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่
รถสัญจรไปมาเป็นประจ า ท าให้ถนนดังกล่าวเกิดการช ารุด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่
บ้านตาอ็อง , บ้านจังเอิญโค , บ้านยาง , บ้านจันรม และเป็นเส้นทางเช่ือมไปท างาน
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และติดต่องานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาอ็อง ท าให้ถนนเส้นดังกล่าวมีสภาพช ารุดจาก
การใช้งาน สภาพปัจจุบันได้มีการซ่อมบ ารุงหลายครั้ง ท าให้เกิดการสิ้นเปลือง
งบประมาณหลายครั้ง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา มีความ
จ าเป็นต้องซ่อมแซมถนนดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ความต้องการ  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ต่อจากลาดยาง หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๑.๒๕ ลบ.ม.) ไหล่
ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐ ข้อ ๕  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๔ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๕ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหนองบัวแดง 

หมู่ที่ ๓ – บ้านโชค หมู่ที่ ๑๔) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๙๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท   (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวเป็นถนนเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านและไปถนนลาดยางเส้นสุรินทร์-สังขะ ท าให้มีประชาชนที่ไปท างานและไป
โรงเรียน และเป็นทางเช่ือมหลายหมูบ่้านที่ใช้เสน้ทางดังกลา่ว เพื่อหลีกเลี่ยงถนนเสน้
สุรินทร์-สังขะ ที่มีปริมาณรถว่ิงหนาแน่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาถนนเส้น
ดังกล่าวนี้ ให้แก่ผู้สัญจรไปมา ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คุ้มหนองบัวแดง 
หมู่ที่ ๓ – บ้านโชค หมู่ที่ ๑๔) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร(หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม.)  ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ 
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เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๙ ข้อ ๒ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๕ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๖ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๖  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสุระ 

– ถนนลาดยาง) หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนเส้นดังกล่าวมีสภาพเป็นถนนที่เคยลงหินคลุก 
แต่ใช้มานานแล้ว สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความต้องการพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต 
เพื่อใช้สัญจรในหมู่บ้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด และ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนาย    
สุระ – ถนนลาดยาง) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๖ ข้อ ๓  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๖ 
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๗ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๗  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มสัมพันธ์ – 

ลาดยางบ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเช่ือมใน
การสัญจรไปมาไปท าการเกษตรและติดต่อเช่ือมหลายหมู่บ้านที่ใช้บริการมีหมู่ที่ ๖ 
บ้านปราสาท , หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก และต าบลข้างเคียง  และส าหรับนักเรียนใน
การสัญจรไปโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านโนนจิก ที่จะได้มีการจัดตั้ง บ้านแจรนจะมีความสะดวกในการสัญจรไปมา มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะสภาพถนนมีการพัฒนาลงหินคลุกมา
หลายครั้ง สภาพปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรล าบากในช่วงฤดูฝน จ าเป็นต้อง
เสนอพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นการบริการสาธารณะ อ านวย
ความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มสัมพันธ์ – 
ลาดยางบ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร (หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ 
๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๐ ข้อ ๖ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๗ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๘ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
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โครงการท่ี ๘  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนาง   
ธัญรดา อย่าลืมดี เช่ือมลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก) หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ต าบล
ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว มีประชาชนสัญจร
เช่ือมไป อบต.ตาอ็อง และโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ประกอบกับเป็น
เส้นทางเบี่ยงถนนลาดยางเส้นสุรินทร์-สังขะ มีการสัญจรใช้ถนนเป็นจ านวนมาก 
สภาพปัจจุบันเป็นถนนลงหินคลุก เพื่อให้การพัฒนาที่ดีข้ึน เสนอก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะจะเป็นทางเช่ือมในการสญัจรสง่ลูกหลานไปโรงเรียน และ
ไปติดต่อราชการ และเช่ือมหลายหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลตาอ็อง 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนาง
ธัญรดา อย่าลืมดี เช่ือม  ลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕ ลบ.ม.) 
ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๔ ข้อ ๗  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๘ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๙ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๙   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน      

นายสุรทัย – คุ้มโคกเห็ด) หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้ ๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาของประชาชนไปท าการเกษตร และไปโรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน สภาพ
ปัญหามีฝุ่นละออง และมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าให้การสัญจรค่อนข้างล าบาก มีการ
ลงหินคลุกมาแล้วหลายครั้ง เพื่อให้การพัฒนาที่ดีข้ึน จึงเสนอก่อสร้างถนนคอนกรีต
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เสริมเหลก็ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนาย
สุรทัย – คุ้มโคกเห็ด) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๖ ข้อ ๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๙ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๐ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๐  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มตรม – เส้น

บ้านนายเชิญ อุไร) หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวสภาพเดิมเป็นหินคลุก   
มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อน มีฝุ่นละอองเวลามีรถว่ิง
สัญจรไปมา ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องในการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กแต่ยังไม่สุดสาย ถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
เสนอขอก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มตรม – เส้น
บ้านนายเชิญ อุไร) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๖ ข้อ ๒ 
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ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ าย เงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๐ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน   แจ้งพักรับประทานอาหารเที่ยง  เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๐๐ น. 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๑ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นส านักสงฆ์ 

– นานายพิชัย นึกเจริญ) หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๑๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ที่จะต้องด าเนินการโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก
เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปท าบุญที่วัด และพิธีการทางศาสนา และไปท า
การเกษตร ปัญหาอุปสรรคได้มีการลงหินคลุกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มั่นคง ถาวร ท าให้
ซ่อมแซมเป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากมีผู้สัญจรไปมาเป็นประจ า 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (เส้นส านักสงฆ์ – 
นานายพิชัย นึกเจริญ) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๐ ข้อ ๖  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         

โครงการที่ ๑๑ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ  - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๒ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๒  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศเหนือ

โรงเรียน) หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๑,๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการเช่ือม
ติดต่อหลายหมู่บ้าน มีหมู่ที่  ๑๐,๙, ๑๓, ๑๕,๗,๘,๑๖ ในการสัญจรติดต่องาน
ส านักงาน อบต. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ และเป็นทาง
เช่ือมไปอ าเภอปราสาท , อ าเภอล าดวน ที่ผ่านมายังไม่ได้พัฒนาให้สุดสาย เพราะถูก
จ ากัดโดยงบประมาณ สภาพถนนถูกพัฒนาเป็นหินคลุก สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้
การสัญจรมีความล าบากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในการ
ก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้สุดสาย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งประชาชนมีความต้องการมาช้านาน จึงเห็นควรได้รับการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศเหนือ
โรงเรียน) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีปริมาณ    
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๒๕ ลบ.ม.) ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๖ ข้อ ๕ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๓ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๓  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๙ บ้าน

กาเกาะ – หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง) หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑,๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสาม
แสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลัก เช่ือม
ระหว่างอ าเภอล าดวน , อ าเภอเมืองสุรินทร์ , อ าเภอปราสาท การสัญจรของ
ประชาชนบ้านขยองไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ  สภาพถนนได้
มีการลงหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ น้ าท่วมขัง ฝุ่นละอองท าให้เกิดความล าบาก
พอสมควรในการสัญจร การพัฒนาที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ยังไม่สุดสาย ยังมีส่วนที่จะต้องพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ปลอดภัยของประชาชน 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๙ บ้าน   
กาเกาะ – หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๒๕ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 
๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๖ ข้อ ๖ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๓ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๔ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๔  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน    

นายปด สังข์ลาย – บ้านนางทุก ปัญญาเฟื่อง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๖๗๑,๐๐๐.๐๐  บาท      
(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นพื้นที่คอนกรีต
เดิมที่ช ารุด ท าให้มีน้ าท่วมขังได้รับความร าคาญ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไป
มา และเป็นเส้นหลักกลางหมู่บ้าน เช่ือมระหว่างอ าเภอปราสาท และอ าเภอเมือง
สุรินทร์ อ าเภอล าดวน มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้อง
ซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี และใช้การได้ 

ความต้องการ  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนาย
ปด สังข์ลาย – บ้านนางทุก ปัญญาเฟื่อง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ 
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๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ข้อ ๗ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๔ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๕ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหมู่บ้านไป

หนองท านบ) หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนจิก ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๓๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
บาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว มีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ เป็นเส้นทางที่ประชาชนไปท าการเกษตร ในช่วงฤดูฝนสัญจรล าบาก มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเกิดความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหมู่บ้านไป
หนองท านบ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ 
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร วางท่อ ค.ส.ล.  
๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๖ ข้อ ๓     

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๕ 

 



~ 21 ~ 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัตโิครงการที่ ๑๖ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๒ บ้าน

ใต้ฆ้อง – หมู่ที่  ๕ บ้านแจรน) หมู่ที่  ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนเส้นทาง
หลักในการสัญจรระหว่างเส้นทางที่เช่ือมหลายหมู่บ้าน สัญจรไปอ าเภอเมืองสุรินทร์ 
และติดต่อเส้นทางสุรนิทร์-สังขะ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แต่ยังไม่
สุดสาย สภาพถนนเป็นหินคลุกที่มีการสัญจรมาช้านาน สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและ
ฝุ่นละออง โดยมีหมู่บ้านที่ใช้ในการสัญจรบ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ , บ้านโนนจิก หมู่ที่ 
๑๑ , บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ , บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘ , บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ , บ้านผักไหม 
หมู่ที่ ๑๖ สภาพปัจจุบันมีรถสัญจรปริมาณมากในการสัญจรไม่ได้พัฒนามานานแล้ว 
และยังไม่สุดสาย เพราะถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
ใต้ฆ้อง – หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ 
เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ข้อ ๕ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๖ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๗ 
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นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๗  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(เส้นบ้านนายเอี้ยง แก้วสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว พิมพ์จันทร์) หมู่ที่ ๑๓ บ้าน
แสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  
๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นพื้น คสล. ที่มี
สภาพช ารุด ตลอดแนว มีการใช้มานานในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ท าให้การสัญจรอาจ
เกิดอันตรายได้ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นถนนที่มีสภาพใช้การได้ 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนาย
เอี้ยง แจ้งสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว พิมพ์จันทร์) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๒๕ ลบ.ม. ไหล่ทาง
ดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๕ ข้อ ๑๐   

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๗ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๘ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๘  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงสีศิริ

เลิศ) หมู่ที่  ๑๔ บ้านปรีง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังห วัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนที่ลงหิน
คลุกที่มีการสัญจรไปมาของประชาชนไปตัวจังหวัดสุรินทร์ สภาพถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ น้ าท่วมขังในฤดูฝน มีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ซึ่งมีประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านยาง , บ้านปรีง หมู่
ที่ ๑๔ , บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ , บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ ในการสัญจรไปมา 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (เส้นโรงสีศิริเลิศ) 
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีปริมาณ ค.ส.ล.       
ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
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โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)  

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๘ ข้อ ๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๘ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๙ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๑๙  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านปรีง –   

หมู่ที่ ๓ บ้านยาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท       (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
สองพันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเช่ือม
ของประชาชนมีไปท าการเกษตร และไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนบ้านจันรม , ศพด.
บ้านยาง และเป็นถนนควรจะพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากได้มีการ
พัฒนาไปแล้ว แต่ยังไม่สุดสาย โดยจะมีประชาชนสัญจร คือ บ้านยาง หมู่ที่ ๓ , 
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ , บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ , และประชาชนในพื้นที่ต าบลตาอ็อง ใน
การสัญจรไปมา จึงควรพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้สุดเส้นทางต่อไป 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านปรีง – หมู่
ที่ ๓ บ้านยาง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
ปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ เมตร ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๗ ข้อ ๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๑๙ 
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ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติ โครงการที่ ๒๐ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๒๐  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๔ – 

อบต.ตาอ็อง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  
๑,๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นถนนเส้นทาง
หลักจากบ้านปรงี หมู่ที่ ๑๔ ถนนลาดยางเส้นสุรินทร ์– สังขะ ปริมาณการใช้เส้นทาง
ถนนดังกล่าวมีปริมาณผู้สัญจรพอสมควร ในการเดินทางมาติดต่องานราชการ       
ที่ อบต.ตาอ็อง และเป็นเส้นทางเบี่ยงจากเสน้ทางบา้นจันรม , บ้านยาง , บ้านจังเอิญ
โค , บ้านตาอ็อง ซึ่งการด าเนินการได้ด าเนินการต่อเนื่อง ยังไม่สิ้นสุดระยะทางการ
ก่อสร้างถนนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของ
ประชาชน  

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๑๔ – 
อบต.ตาอ็อง) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีปริมาณ 
ค.ส .ล . ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ลบ .ม. ไหล่ทางดินถมข้ างละ ๐.๑๐ เมตร ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐ ข้อ ๓ 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๒๐ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๑ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๒๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแสงตะวัน 

– สามแยกไปบ้านกาเกาะ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง 
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สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑,๔๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่พัฒนา
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ยังไม่สุดสาย สภาพถนนเป็นถนนหินคลุกที่ยังไม่ได้
พัฒนา เช่ือมไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน  กาเกาะ และไปที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง , อ าเภอปราสาท , อ าเภอเมืองสุรินทร์ , อ าเภอ
ล าดวน , อ าเภอสังขะ มีประชาชนที่ใช้บริการ มีหมู่ที่ ๙ , ๘ , ๗ , ๑๓ , ๑๕ , ๑๖ 
เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน 

ความต้องการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแสงตะวัน 
– สามแยกไปบ้านกาเกาะ) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีปริมาณ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๑๙.๒๕ ลบ.ม. ไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๑๐ 
เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๑ ข้อ ๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๒๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๒ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๒๒  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นศาลา – 

คุ้มโคกเห็ด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากสภาพถนนเดิมมีการยกระดับถนนดิน
ถม จากโครงการขุดลอกสระน้ าบ้านผักไหม ท าให้สภาพถนนเป็นดินเหนียว ท าให้
การสัญจรล าบากโดยเฉพาะฤดูฝน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาลงหนิคลุก เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 

ความต้องการ  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลกุ (เส้นศาลา – คุ้ม
โคกเห็ด) งานปรับเกรดขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ 
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ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็อง)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๗ ข้อ ๖ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๒๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๓ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอ 
โครงการท่ี ๒๓  โครงการปรับปรุงถนนดิน (เส้นโรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง)     

หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง ต าบล ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณ สภาพถนนเป็นทาง
เกวียน การสัญจรประชาชนมีความเดือดร้อน ล าบาก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
เป็นถนนยกระดับถนนดิน 

 

ความต้องการ  โครงการปรับปรุงถนนดิน (เส้นโรงอิฐ – คุ้มโคกกลาง) 
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าและเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๘ ข้อ ๓ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๓         
โครงการที่ ๒๓ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้แจ้งที่ประชุม 
 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่เคารพ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกท่าน จากที่ ข้าพเจ้า นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้น าเรียนเสนอโคร งการและ
รายละเอียดค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสมาชิกสภา อบต. ตาอ็อง ดังที่กล่าวมา
เบื้องต้น ใช้งบประมาณ จ านวน ๒๑,๓๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จึงเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องใช้จ่าย
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบพัสดุที่ก าหนดไว้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่อนุมัติเงินงบประมาณใช้
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาต าบลตาอ็อง 

 

ประธาน ได้สรุปการขออนุมัติเสนอโครงการพัฒนาต าบลตาอ็อง ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้เสนอมาแล้วนั้น สมาชิกสภา อบต. ได้อนุมัติเป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น ๒๑,๓๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท จึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบการ
ท างาน ความถูกต้องในการก่อสร้างของผู้รับจ้างด้วย และช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในบ้านตนเองทราบด้วยครับ 

 

 ๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบัประมวลผล 
แบบ ๒ (กองคลัง อบต.ตาอ็อง)  

 

ประธาน ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเหตผุลในการ
เปลี่ยนแปลง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกองคลัง ดังรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน  กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๒ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ ๒ 

ฉบับแรก ๓๐,๐๐๐ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง  
ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผล
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จ านวน 
๑ เครื่อง  
ราคา ๓๐,๐๐๐.-บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
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หรือดีกว่า ดังน้ี                 
๑) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ  
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB                         
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า๑ TBหรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ 
หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

หรือดีกว่า ดังน้ี                 
๑) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผนวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ  
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB                         
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๒ TBหรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ 
หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
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จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ น้ิว จ านวน ๑หน่วย                             
- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมประกาศ ณ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ 
ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ น้ิว จ านวน ๑หน่วย                             
- จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมประกาศ ณ 
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 

 
๑. หัวหน้าหน่วยงาน  กองคลังเจ้าของงบประมาณรายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
 (เหตผุลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง)  เพื่อใหร้ายละเอียดราคาและคุณลกัษณะของครุภัณฑ์มีความถูกต้องและสอดคล้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑส์ านัก
งบประมาณ  ณ  ธันวาคม  ๒๕๖๒ (ปัจจุบัน)  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด  ๔  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ   ๒๙การแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดนิ  และสิ่งก่อสร้างทีท่ าให้ลกัษณะ ปรมิาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน 
 
 
 



 
-๓๑- 

 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(เส้นบ้านนิภา – เส้นบ้านสิรินดา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง 

 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่
ประชุม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๒ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ถนน 

ลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน
นางสิรินดาหมู่ที่  ๑๐ 
 

ฉบับแรก ๒๕๐,๐๐๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
นิภา – เส้นบ้านนางสิรินดาหมู่ที่  ๑๐ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๒๒.๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ   
-เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๑๐   
ล าดับที่  ๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
นิภา – เส้นบ้านนางสิรินดาหมู่ที่  ๑๐ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  ๔.๐๐  เมตร  
ยาว ๑๑๒.๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๓.๓๖ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ  
 -เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๑๐   
ล าดับที่  ๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   



~ 33 ~ 
 

งานไฟฟ้าถนน งานไฟฟ้าถนน 



      -๓๓- 
 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

๕.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(เส้นบ้านนายนิต  งามเจรญิ – คุ้มจอม) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่
ประชุม ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๔- 
 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ถนน 

ลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นบ้านนายนิต  
งามเจริญ – คุ้มจอม  
หมู่ที่  ๓ 

ฉบับแรก ๓๐๐,๐๐๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
นิต  งามเจริญ – คุ้มจอม  หมู่ที่  ๓ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง   ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๐๙.๐๐เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกวา้ง ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๔.๐๒ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบร้อยและตดิป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจน
แล้วเสร็จ 
-เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
ทถ ๒ - ๒๐๓  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๘๐   
ล าดับที่  ๔ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาย
นิต  งามเจริญ – คุ้มจอม  หมู่ที่  ๓ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง   ๕.๐๐  เมตร  ยาว  
๑๐๙.๐๐เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกวา้ง ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๓.๒๗ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งเรียบร้อยและตดิป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจน
แล้วเสร็จ 
-เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๘๐   
ล าดับที่  ๔ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
 



      -๓๕- 
 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

๕.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(เส้นโรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร) หมูท่ี่ ๑๑ บ้านโนนจิก 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่
ประชุม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          -๓๖- 
 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานไฟฟ้าและ
ถนน 

ลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์
ประชาวิทยาคารหมู่ที่  ๑๑ 
 

ฉบับแรก ๓๙๙,๗๐๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียน
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารหมู่ที ่ ๑๑ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๕.๐๐  
เมตรยาว  ๑๔๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๔.๓๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ  -เป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๑๕   
ล าดับที่  ๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียน
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารหมู่ที ่ ๑๑ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  ๕.๐๐  
เมตรยาว  ๑๔๕.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๔.๓๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ  -เป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้า  ๑๑๕   
ล าดับที่  ๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน 
 

 
 



      -๓๗- 
 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง 
ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและนายอ าเภอเมืองสุ รินทร์ได้
อนุมัติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
ประกาศใช้ไปแล้วนั้น กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ตรวจสอบพบว่ามี
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระยะทาง ขนาดความกว้าง  ความยาว  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าและถนน   

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ  การ
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 

ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

๕.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคาร
กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 
๓๔,๙๐๐ บาท 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่
ประชุม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

โอนครั้งท่ี  ๖ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจา่ย 
ประเภท
รายจา่ย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-)จ านวนเงิน 
ท่ีโอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอน 
งบประมาณรายจา่ย 

แผนงาน
บรหิารงาน
ทั่วไป 

บรหิารงาน
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ 

๒๕๐,๐๐๐ ๑๒๙,๑๔๔ ๓๔,๙๐๐ (-) ๙๔,๒๔๔ เพื่อโอนไปตัง้จ่ายรายการ
ใหม่ตามโครงการปรับปรงุ
และต่อเตมิอาคารกอง
สวัสดิการสงัคม  กอง
การศึกษาฯ และงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
การโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณูปโภค 

โครงการ
ปรับปรงุ
และต่อเตมิ
อาคารกอง
สวัสดิการ
สังคม  กอง
การศึกษาฯ 
และงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 ๐.๐๐ ๓๔,๙๐๐ (+) ๓๔,๙๐๐ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/
เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้เพื่อปรบัปรุง
เปลี่ยนหลังคาอาคาร
สถานที่ส านักงานกอง
สวัสดิการ  กองการศึกษาฯ 
และงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า 
๑๙๖  ข้อ  ๑๒ 



~ 40 ~ 
 

 -ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
1. หัวหน้าหน่วยงาน กองช่าง เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนต้ังจา่ยรายการใหม่ 
(ใส่เหตุผลความจ าเป็นที่ขอโอน)  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จึงต้องโอนต้ังจ่ายรายการใหม ่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไข้เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าใหล้ักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้จ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 



     -๔๐- 
 

ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 

 

๕ .๗ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต (กองสวัสดิการสังคม) 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่
ประชุม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๑- 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน    กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๒ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้เย็น  ขนาด ๗  คิวบิกฟุต    
 

ฉบับแรก ๙,๔๐๐ ตู้เย็น  ขนาด ๗  คิวบิกฟตุ    
จ านวน ๙,๔๐๐บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น  ขนาด  ๗  
คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑ ตู้  ส าหรับใช้ในการ
เก็บรักษาคุณภาพของวัสดุ  เช่น  ยาหรือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น หรือ
ตามภารกิจงานของกองสวัสดิการสังคม   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สดุ  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๘๘๖  
ลว. ๒๘  มิ.ย. ๒๕๖๒  และหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
-จัดซ้ือตามคุณลักษณะและเวลาราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธ.ค. ๒๕๖๑  หน้า  
๑๐  ข้อ  ๖.๑.๒ 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสงคมสงเคราะห์ 

ตู้เย็น  ขนาด ๗  คิวบิกฟตุ    
จ านวน ๙,๐๐๐บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น  ขนาด  ๗  
คิวบิกฟุต  จ านวน  ๑ ตู้  ส าหรับใช้ในการ
เก็บรักษาคุณภาพของวัสดุ  เช่น  ยาหรือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น หรือ
ตามภารกิจงานของกองสวัสดิการสังคม  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี ้
๑)  ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้น
ต่ า 
๒) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 
๕  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
๓)  การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอ่ืนให้พิจารณา
ถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สดุ  ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว  ๓๘๘๖  
ลว. ๒๘  มิ.ย. ๒๕๖๒  และหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
-จัดซ้ือตามคุณลักษณะและราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ธ.ค. ๒๕๖๒หน้า  
๑๓ข้อ  ๖.๑.๒ 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับสงคมสงเคราะห์ 



      -๔๒- 
 

ค าชี้แจง โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารกองสวัสดิการ , 
กองการศึกษา ตั้งไว้ ๓๔,๙๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายซ่อมแซมหลังคากองสวัสดิการ , กองการศึกษา 
และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สืบเนื่องจากหลังคาเดิมเป็นกระเบื้อง สภาพใช้การมานานมี
การช ารุด ท าให้กระเบื้องมีการแตกร้าว ท าให้ ช่วงฤดูฝนมีน้ าไหลลงส านักงาน ที่ท างานของ
บุคลากร เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ วัสดุส านักงาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณตั้งจ่ายในรายการใหม่ โดยโอนงบประมาณลดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จากส านักงานปลัด จ านวนเงิน ๓๔,๙๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (หน้าที่ 
๕๙)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน หน้าที่ ๑๙๖ ล าดับที่ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในการตั้งจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจของสภา อบต. 

 

ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

๕.๘ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายการครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชา (ส านักปลัด) 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมตามเอกสารที่ได้แจกใหท้ี่ประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน    กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๒ 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/รายการ ฉบับที่ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา ฉบับแรก ๑๗,๐๐๐ 
 

โต๊ะหมู่บูชาจ านวน ๑๗,๐๐๐  
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน  ๒  ชุดๆ ละ  ๘,๕๐๐บาท  
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในพิธีกรรม
ทางศาสนาและจัดพิธีลงนามถวาย
พระพรในพระราชพิธีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธ.ค. ๒๕๖๑ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า  ๒๔๙  
ล าดับที่  ๑๑   
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป 

โต๊ะหมู่บูชาจ านวน ๑๕,๐๐๐  
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน  ๒  ชุดๆ ละ  ๗,๕๐๐บาท  
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในพิธีกรรม
ทางศาสนาและจัดพิธีลงนามถวาย
พระพรในพระราชพิธีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังน้ี 
๑) ท าด้วยไม้สัก 
๒) มีโต๊ะหมู่บูชา  ๙ ตัว  ความกว้าง
ตัวละ  ๙  น้ิว 
๓)  มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธ.ค. ๒๕๖๒ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า  ๒๔๙  
ล าดับที่  ๑๑   
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป 

 
 



       -๔๔- 
 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติอนุมัติต่อทีป่ระชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องเพ่ือหารือ 
 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธาน   แจ้งใหผู้้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ได้ช้ีแจง 
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งการรบัสมัครผูส้นใจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ดังนี ้

 

๑. โครงการสนบัสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษ  เป้าหมาย ๑๐๐ คน 
   ๒. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการไถกลบตอซัง เป้าหมาย ๑๐๐ คน 
   ๓. โครงการสง่เสรมิปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ เป้าหมาย ๑๐๐ คน 
   ๔. โครงการสง่เสรมิปลูกพืชหลังฤดเูก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร เปา้หมาย ๕๐ คน 
 ๕. โครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน เป้าหมาย ๕๐ คน 
 

 โดยแจ้งให้ทุกท่านได้ประสานผู้ที่สนใจตามจ านวนในการอบรมตามสัดส่วน โครงการที่ ๑ , ๒ 
หมู่บ้านละ ๖ คน ยกเว้นหมู่ที่ ๑ , ๒ เพิ่มจ านวน หมู่ละ ๗ คน , หมู่ที่ ๓ จ านวน ๘ คน 

 *  โครงการที่ ๔ , ๕ ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๖ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน 
 ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ทุกท่านคัดเลือกคนที่สนใจจริง ๆ เพื่อ

เป็นการน าร่องในการด าเนินการโครงการให้ประสบผลอย่างแท้จริง 
 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ได้อภิปรายเรื่องการท างานบริการรถกู้ชีพ อบต.ตาอ็อง ขอให้ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ตรวจสอบ กรณีแจ้งเหตุแล้วไม่ได้ออกมาบริการ และ
กรณีถังออกซิเจนหมด ไม่สามารถใช้ในการรับเหตุฉุกเฉินได้ ขอให้ตรวจสอบการท างาน และการ
ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าในพื้นที่ต าบลโคกยาง แต่ต าบลตาอ็องยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
ซึ่งมีการเรียกประชุมหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการประสานแต่อย่างใด 

 

นายเสรี  สูญตรง รองประธานสภา อบต.ตาอ็อง ได้อภิปรายเรื่องการบริหารงบประมาณของผู้บริหาร ซึ่งจาการ
ด าเนินการที่ผ่านมา หมู่ที่ ๓ ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาโดยตลอด แต่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ 
แตท่ี่ผ่านมากระจุกเฉพาะคุ้มหนองบัวแดงมากเกินไป ขอให้พิจารณาในการกระจายงบประมาณให้
ทั่วถึง เพราะ หมู่ที่ ๓ บ้านยาง เป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควร จึงอยากให้ประสานสมาชิกสภา อบต. 
ด้วยในการพิจารณาต่อไป 
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีที่อภิปรายก็ขอช้ีแจง กรณีขุดลอกโครงการที่มี
การประสานงานจากคุณระวี จากต าบลโคกยางตอนนี้มีการด าเนินการในพื้นที่ต าบลโคกยางไป
ส่วนหนึ่งแล้ว คงอีกไม่นานเข้าพื้นที่ต าบลตาอ็อง เพราะว่าได้รับการประสานงานตลอด ซึ่งจะได้
ด าเนินการในพื้นที่บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ หนองตาเตียว และมีหลายแห่งที่จะต้องด าเนินการ 

 - ในส่วนรถกู้ชีพต้องขอตรวจสอบ ในวันเกิดเหตุว่า มีเหตุขัดข้องเพราะอะไร 
 - ในส่วนของหมู่ที่ ๓ บ้านยาง ในการด าเนินการก็เป็นการด าเนินการเส้นทางหลกักอ่น และต่อจาก

ส่วนที่ไม่สุดของบ้าน ชาวบ้านที่ท าไปเพราะมีฝุ่นละออง จึงขอด าเนินการให้สุดเส้นทางก่อนที่มี
บ้านชาวบ้านอาศัยอยู่รอบข้างถนน 

 - ในการด าเนินการ หมู่ที่ ๓ , ๑ , ๙ เป็นพื้นที่ใหญ่การท าโครงการก็จะพิจารณาต่อไปให้ทั่วถึงให้
หมด เพราะยังมีงบประมาณด าเนินการ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
 ๑. การอบรม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยมีเนื้อหาการให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. การรณรงค์การเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง วิทยากรจากส านักงานการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

สุรินทร์ 
 ๓. ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ จะได้เงินกองทุนในการช่วยเหลือ และการด าเนินการต่าง ๆ  
 ๔. อบรมคุณธรรมจริยธรรม ก าหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ    วัดสุทธิธรรมมา

ราม ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ 
 ๕. แจ้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีก าหนดให้มีระบบสายด่วน โดยมี TOT เป็นผู้จัดท าระบบ ในการ

ลงต าแหน่งบ้านเลขที่ ช่ือ เพื่อก าหนดทิศทางความรวดเร็วในการรับผู้ป่วย เร็วข้ึน 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ า ห้วยเสนง         
หนึ่งคลองสองถนน ระบบเก็บกักน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า (เพื่อสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานนาแปลงใหญลุ่่มน้ าห้วยเสนงตอนบน-ล่าง) โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานมีคณะกรรมการ 
ตามหนังสือ ที่ สร ๗๗๕๐๓ / ๕๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยการด าเนินการจะมีการขุดลอก
ในพื้นที่ต าบลตาอ็องด้วย ในการด าเนินการจะต้องมีการขออนุญาต ตามข้ันตอนของระเบียบ ฯ 
และแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้รับทราบ ในการด าเนินการแต่ต้องไม่ขัดต่อ
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายจะต้องมีการ
ขออนุญาตใช้เสนอต่อผู้มีอ านาจ ได้อนุญาตตามขั้นตอนในการเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้
ก าหนดระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้ทุกท่านได้ช่วยก าชับในการร่วมกิจกรรม 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน แจ้งมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 
 

 
 
(ลงช่ือ)..............................................ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 

                   (นายณรงค์  เอิบอิ่ม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 
 
 
 
 

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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