
   บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
........................................................ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ๑. แจ้งที่ประชุม ได้อ่านประกาศสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๓ เหตุผลความจ าเป็นในการเปิดประชุมตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านได้
ทราบ 

  

๒. แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ในประเด็น การป้องกันและรณรงค์การแพรร่ะบาดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-๑๙)  
 - บทบาทหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
 - มาตรการควบคุมและการป้องกันในระดบัประเทศ , จังหวัด และองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

 

ประธาน ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง ๒ แห่ง คือ รพ.สต.บ้าน   
กาเกาะ และ รพ.สต. ต าบลตาอ็อง มาอธิบายช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ขออนุญาต ช้ีแจงรายงานให้ทางคุณหมอ
ทราบว่า จะด าเนินการไปในทางใดบ้าง ต้องขอค าแนะน าแผนงานการด าเนินการ โดย
การล้างถนนในชุมชนที่แออัด และแผนที่จะบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ในพื้นที่ต าบลตาอ็อง 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นการวางมาตรการใน
การป้องกันและแผนการด าเนินการ คือจัดซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือ พ่น และน้ ายาล้างถนน 

 

นางพรนิสา  เการัมย์ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ตาอ็อง ได้ช้ีแจงมาตรการควบคุมโรคโควิด ได้ดี คือ การนั่งห่าง
กัน , สวมหน้ากากอนามัย , ใช้ช้อนกลาง ทุกคนต้องมีช้อนกลาง ๒ อัน การเลือกใช้
หน้ากากผ้าควรใช้ ๒ อัน สลับในการใช้ ต้องใช้ของเป็นการส่วนตัว ในการปฏิบัติตน
ต้องระมัดระวัง ในการใช้น้ ายา โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ท างานไม่ควรรวมกันกับคนในบ้าน 
ต้องถอดเสื้อผ้าไว้ห่างกันหรอืแยกกนั ช่วงนี้ ทางเจ้าหน้าที่อนามัยได้มาอยู่เวรที่ตามจุด
ที่ส าคัญ เน้นให้คนที่ เดินทางจากต่างจังหวัดให้กักตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียว เสนอ
แนะน าในการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องมิดชิด ในกรณีการล้างมือ จะต้องมีผ้าเช็ด
มือ ล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเช้ือ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นางสาวศิริพร  ทองสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ ได้แจ้งในกรณีการป้องกัน
ตัวอย่างไร สถานการณ์ปัจจุบันมีเพิ่มข้ึน มีการติดต่อกันง่าย กรณีการกักตัวประชาชน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กรณีสนามมวยมีการติดต่อกัน กรณีการนวดแผนไทยจะเป็นกลุ่มเสี่ยง 
เพราะคนอีสานไปท างานเป็นจ านวนมาก กรณีการอพยพของแรงงานเดินทางกลับ
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ต่างจังหวัด ต้องเฝ้าระวังในการกักตัว ให้อยู่ในบริเวณบ้านไม่ให้มีการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก แหล่งเพาะพันธ์เช้ือโรค คือ บขส. สถานีจอดรถโดยสารแต่ละจังหวัด 
ในส่วนของสถานีอนามัยเป็นจุดบริการของประชาชน ได้ก าชับให้ผู้ใหญ่บ้านได้
ตรวจสอบกักตัวจ านวน ๑๔ วัน ให้สังเกตอาการว่ามีอาการไอ จาม หรืออาการ
ใกล้เคียงหรือไม่ ให้โทรหา ๑๖๖๙ เขาจะมารับตัวไปโรงพยาบาล ไม่ต้องไปหาหมอที่
สถานีอนามัย ให้อยู่ในบ้าน ในกรณีน้ ายาฆ่าเช้ือ ให้มีส่วนผสมของ ไฮเตอร์ผสมกับน้ า 
สามารถก าจัดเช้ือได้ดี สถานีอนามัยก าหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกัน แนะน าตัวเรา
ต้องเอาตัวเองให้รอด โดยการป้องกันตนเอง ดูแลตนเองให้ได้ ในการพ่นน้ ายาท าความ
สะอาดเน้นที่ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุม และขอขอบคุณ คุณหมอจาก ๒ สถานีอนามัย ได้มาให้ความรู้ ได้แจ้ง
เรื่องกรณีของการจัดกีฬาประจ าต าบล ได้เชิญประชุมขอเลื่อนไปก่อน และได้แจ้งเรื่อง
การจัดกิจกรรม จริยธรรมของสมาชิกสภา อบต.ตาอ็อง , ผู้บริหาร อบต. และพนักงาน
ส่วนต าบลทุกท่าน 

 

ประธาน แจ้ง ๑.๑ แจ้งประกาศก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๓ และปี
ถัดไป 
สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑  ก าหนด   ระหว่างวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

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

 

สมัยแรกของปีถัดไป  ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน ไดแ้จ้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ลาประชุม จ านวน ๘ คน  คือ  
๑. นายสมโภชน์  สมมี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๒. นายปัญญา    ไทยเหียม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๓. นายลือชัย      ผ่องใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๔. นายวิทยา      อุไร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๕. นางสาวจิดาภา  แก่นเดียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
๖. นายอนุสรณ์    เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
๗. นายปรีชา      โต๊ะงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
๘. นายถวัลย์      นิลแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าได้ตรวจสอบสิทธ์ิ ขอรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่ได้
แจกให้กับท่านสมาชิกไปแล้ว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ที่ ๑ /๒๕๖๓) เมือ่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

ประธาน ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมมีแก้ไขและเพิ่มเตมิรายงานการประชุมหรือไม่  
 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม  
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๓ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
๓.๑ การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-๑๙)  
 - บทบาทหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
 - มาตรการควบคุมและการป้องกันในระดบัประเทศ , จังหวัด และองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 

 

ประธาน   ได้แจ้งให้ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงที่ประชุมทราบ ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ได้ประชุมผู้บริหารร่วมกับงานป้องกันและท่านปลัด กรณีก าหนด
แผนป้องกัน คือการจัดซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือ เครื่องมืออุปกรณ์ และก าหนดพื้นที่ความเสี่ยง 
เพื่อด าเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ ายาป้องกันเช้ือโรค ในพื้นที่ต าบลตาอ็อง โดยตอนนี้ได้
ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลตาออ็ง ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีการป้องกัน และการพร้อม
รับมือ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้ช้ีแจง สถานการณ์ผู้ติดเช้ือโคโรนา ได้มีมาตรการปิด 
สนามมวย , สถานที่ชนไก่ ห้างสรรพสินค้า , แหล่งบันเทิง , การเดินทางออกนอก
จังหวัด ได้มีหนังสือห้ามและเข้มงวดการกกัตุนสินค้าอุปโภคและบรโิภค มีความผิดทาง
กฎหมาย ในกรณีของ อบต.ตาอ็อง มีมาตรการเป็นอย่างไร ได้มีการอบรมและจัดซื้อ
วัสดุแผนการป้องกันควบคุมโรค  

  ๑. ให้ความรู้ ได้ท าป้ายประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการจัดท าป้าย ไปแล้ว 
  ๒. วัสดุฆ่าเช้ือ น้ ายาคลอรีน  
  ๓. น้ ายาฆ่าเช้ือ 
  ๔. เสื้อและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการท างาน 
 โดยก าหนดจุดเสี่ยง ได้รายงานให้อ าเภอได้ทราบไปแล้ว 
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องสื่อโซเชียลออกแพร่อากาศ ขอให้
ระมัดระวัง ในการน าเสนอข่าวทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ในการส่งต่อที่เป็น
การหลอกลวงและไม่เป็นความจริง มีความผิดทางกฎหมาย 
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นางนันทิพร  หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอน าเสนอประชาสัมพันธ์ ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้ทราบ ให้รีบด าเนินการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ด าเนินการ เสนอ
เรื่องการขับข่ีรถยนต์ ให้เฝ้าระวังในจุดส าคัญตรงสี่แยกตาอ็อง , จังเอิญโค อาจเกิดจุด
เสี่ยงอันตรายได้ ขอให้แก้ไขดังกล่าวนี้ด้วย เสนอให้มีสัญญาณไฟจราจรไว้ด้วย ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไข ในการลงโซเชียลว่ามีการติดเช้ือโควิด ซึ่งมีบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่
มี เช่ือว่าติดเช้ือโควิด ก็ขอให้มีความระมัดระวังด้วย   

 

นางอนงค์  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ได้แจ้งเรื่องมีพี่น้องประชาชนบ้านผักไหม ได้มีการกลับ
จากกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๙ ราย ได้มีการแจ้งผู้ใหญ่บ้าน มีการแจ้งเตือนแล้ว    
ในกรณีงานบวชของลูกชาย ดิฉันขอเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้  
 

๓.๒ การป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้ 
 - การซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 
 - การบริหารจัดการประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน 

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดู
แล้ง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้มีแผนการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า 
โดยเฉพาะประปาหมู่บ้าน จะได้มีการส ารวจว่ามีหมู่บ้านไหนประปามีปัญหา ก็จะมี
ปัญหาที่มีประปาแล้ว แต่ใช้ยังไม่ได้ ในการเปิดใช้ เพราะน้ าไม่เพียงพอต่อการผลิต แต่
ก็มีการเจาะบาดาลแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะได้ไปด าเนินการ
ตรวจสอบอีกครั้ง และแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

๓.๓ กิจกรรมการเพาะกล้าไม้ตามโครงการปลกูป่า 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการอบรมและกิจกรรมเพาะกล้าไม้ 
อยากขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา อบต.ตาอ็อง มาช่วยกันเพาะกล้าไม้ เพื่อ
เพาะกล้าไม้ไว้แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน และประชาชนปลูกในที่สาธารณะได้ปลูก 
จะได้ก าหนดวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงการระดมความร่วมมือ ช่วยกันเพาะ
กล้าไม้  

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้เสนอกิจกรรมเพาะปลูกกล้าไม้ ไม้สะเดา กระถิน อยาก
ให้ อบต. ได้ด าเนินการเพาะกล้าไม้ เพาะโตเร็วมาก 

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง ได้แจ้งนโยบายของรัฐบาล มีนโยบายให้ประชาชนได้
ปลูกต้นไม้ องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จึงขอความ
ร่วมมือกันในการเพาะปลูกกล้าไม้ 
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นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ขอแจ้งเพาะกล้าไม้ ขอน าเสนอให้ที่ประชุมได้เสียสละเวลา
มาช่วยกันสักครึ่งวัน เพื่อช่วยกันเพาะต้นไม้ 

  

๓.๔ กิจกรรมการท าความสะอาดและความเรียบร้อยของถนนทุกเส้นทางขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล ทีร่ับผิดชอบ (ตามโครงการจิตอาสา)  

 

ประธาน   แจ้งใหผู้้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งว่านายอ าเภอได้ก าชับเรื่องความสะอาด
ของถนนหนทางในแต่ละหมู่บ้าน เพราะมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว โดยเน้นให้มีการท าความสะอาด โดยเป็น
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช่วยกัน 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้น าเสนอเรื่องของการท าความสะอาด ผมขอเสนอให้มี
การท าความสะอาดในหมู่บ้าน โดยเฉพาะ หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงถนนทุกเส้นอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ต้องดูแลท าความสะอาด 

 

นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอช้ีแจง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีให้ก าหนดวันพัฒนา เพราะช่วง
นี้เป็นช่วงโรคระบาด ขอให้ดูด้วยนะครับ 

 

ประธาน ได้พูดถึงเรื่องความสะอาด ผมได้เก็บพลาสติกจากบ้านยาง หมู่ที่ ๓ – โรงเรียนบ้าน    
จันรม ซึ่งได้ท าทุกครั้ง 

 

ประธาน แจ้งพักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

ประธาน เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 

 ๓.๕ การเพิ่มเติมปรับปรงุเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ประธาน แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอการเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยได้ตรวจสอบพบว่ามีบางโครงการ และบาง
กิจกรรมจะต้องปรับปรุงและเพิ่มเติม เพื่อขอใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔     
โดยเร่งด่วน ขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตรวจสอบแผนพัฒนาแต่ละหมู่บ้านว่า      
มีส่วนใดปรับปรุงบ้าง เพื่อทางผู้บริหารจะได้พัฒนาในส่วนผู้บริหารก็จะได้ด าเนินการ
ตรวจสอบเหมือนกัน 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม เรื่องการปรับปรุง เพิ่มเติม
แผนพัฒนา จะต้องเสนอแผนงานโครงการ / กิจกรรมที่เดือดร้อนจ าเป็น ถ้าเพิ่มเติม
ปรับปรุงจ านวนมาก จะมีผลกับการประเมินแผน เพราะจะให้ดูที่เดือดร้อนที่จ าเป็น 

 

นายสุทิน  ถูกขนาดดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอการแก้ไขเรื่องประปาของหมู่บ้าน ที่มีปัญหามี
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทางทิศใต้เส้นไปบ้านกาเกาะ ไม่มีงบประมาณใน
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การด าเนินการแก้ไขปัญหาในการขยายเขตประปา จึงขอเสนอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้เพิ่มเติมแผนด้วย 

 

๓.๖ รายงานการอบรมโครงการป้องกันและรณรงค์การแพรร่ะบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-๑๙) 

 

ประธาน แจ้งให้ท่านนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง กรณีการจัดอบรมโครงการ  
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการจัดอบรมให้หมู่บ้านไปเรียบร้อย
แล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกหมูบ่้าน การด าเนินการได้ระดมก าลังเสรจ็แลว้ แต่ยังไม่
ครบ แต่ถ้าสมาชิก อบต. ได้ส ารวจว่ายังไม่ครบขอให้ท่านได้แจ้งมาที่ อบต. เลยครับ 
และได้ช้ีแจงตามรายละเอียดที่กองสวัสดิการได้สรุป ดังนี ้

รายงานการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงใหท้ี่ประชุมได้รับทราบตามรายงาน
เอกสารที่แจกใหท้ี่ประชุมได้ทราบ ปรากฏตามเอกสารดังต่อไปนี้ 

 

กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานเป็นหนังสือประกอบการประชุมสภาอบต.
ตาอ็องฯ วาระที่ ๓.๖ เพื่อโปรดทราบ ดังต่อไปนี ้

   ด้วยกระทรวงมหาดไทย และอ าเภอเมืองสุรินทร์ ได้ขอความร่วมมือ
องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. ในพื้นที่ของ
ต าบลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ทีมครู ก. ที่ผ่านการอบรมเป็น
ทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัยไปขยายผลแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ภายใต้สถานการณ์ระบาดและ
หน้ากากอนามัยที่มีไม่เพียงพอในปัจจุบัน โดยก าหนดให้มีผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว
เป็นบุคลากรของอปท. ผู้น าหมู่บ้าน (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี อสม. จิตอาสา 
และประชาชนที่สนใจ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๑๐๖๖ ลงวันที่  ๑๘ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ ประกอบกับหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
และหนังสือหนังสืออ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๖๑   ลงวันที่ ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารได้อนุมัติโอนลดงบประมาณ จาก
แผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่เปน็โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกัน
ตนเอง  
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เมื่อวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของอปท. ผู้น าหมู่บ้าน (ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี อสม. รวมทั้งสิ้น ๘๙ คน  

 

    ผลการด าเนินการและการขยายผลต่อยอดโดยสรุป 
   ๑. มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครบทัง้ ๑๖ หมู่บ้าน 

๒. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทักษะความรู้ในการจัดท าหน้ากากอนามัย (จากผ้า) เพื่อการ
ป้องกันตนเอง สามารถเป็นครู ก. ไปถ่ายทอดขยายผลเผยแพร่การจัดท าหน้ากาก
อนามัยในหมู่บ้านได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

   ๓. กลุ่มเป้าหมายมีทกัษะความรู้วิธีการป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 
๔. ทีมครู ก ที่ผ่านการอบรม ได้ลงพื้นที่ไปบูรณาการร่วมกับผู้น าฝ่ายปกครองท้องที่
และเครือข่าย อสม. และร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อน “โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคน่า (COVID-๑๙)” ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งอบต.ตาอ็อง ที่ ๕๓/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทักษะความรู้การจัดท าหน้ากากอนามัยใช้
เอง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา หลังจากได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์ (ผ้า 
ยางยืด ด้าย เข็ม ฯ) ที่ อบต.ตาอ็องได้จัดซื้อโดยใช้งบประมาณอุดห นุนระบุ
วัตถุประสงค์ ตาม“โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคน่า (COVID-๑๙)” ที่
กรมสถ. โอนจัดสรรให้อบต.ตาอ็องส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าหน้ากากอนามัย 
(เท่านั้น) งบประมาณจ านวน ๔๑,๐๘๕ บาท โดยภายใต้งบประมาณยอดนี้ให้ท า
หน้ากากอนามัยทั้งต าบล จ านวน ๙,๑๓๐ ชิ้น (เฉลี่ยช้ินละ ๔.๕๐ บาท) แต่จากการ
จัดหาพัสดุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯดังกล่าว ค านวณจากปริมาณผ้าที่จัดหาได้
จะสามารถจัดท าหน้าจากอนามัยได้เพียงประมาณ ๔,๒๐๐ ช้ิน (จ านวนนี้จัดท าครบ
และแจกจ่ายแล้ว) ส่วนที่เหลือได้แจ้งประสานคณะท างานฯขอความร่วมมือจิตอาสา ผู้
มีจิตศรัทธา/สนับสนุนในแต่ละหมู่บ้าน ช่วยกันจัดท าเพิ่มเติมโดยใช้ผ้าที่มีในครัวเรือน 
ชุมชน หรือมีผู้บริจาคสมทบ จัดท าเพิ่มเติม ซึ่งการจัดท าเพิ่มเติมนั้นยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ และรอการรายงานจากคณะท างานฯแต่ละหมู่บ้านรายงานสรุปส่งมา เพื่อ
รายงานผลให้กรม สถ.ทราบอย่างต่อเนื่องจนครบจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด  

 

    ข้อจ ากัดในการด าเนินการ/เสนอแนะแก้ไข 
๑. การฝึกสอนสาธิตการจัดท าหน้ากากอนามัยโดยการเย็บมือ จ าเป็นต้องสอนใกล้ชิด 
และการสอนย่อมต้องมีคนจ านวนมากกว่า ๕ คนอยู่แล้ว อาจยิ่งท าให้เสี่ยงต่อการ
ระบาดจากการไม่ได้เว้นระยะห่างตามมาตรการ และจัดการได้ยากต่อให้แยกกันสอน
รายย่อยก็ตาม 

ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ 
วันน้ี ไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีการจัดท าโดยการสอนเย็บมือ ควรประสานด าเนินการผู้ที่มี
จักรเย็บผ้า หรือจ้างเย็บหน้ากากแทน 
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๒. การจะด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จ าเป็นต้องใช้หลายปัจจัย 
นอกเหนือจากการจัดท าหน้ากากอนามัยแล้ว ฝ่ายท้องถ่ิน ผู้น าชุมชนทั้งฝ่ายปกครอง
ท้องที่ ส.อบต. อสม. แกนน าส าคัญ ควรช่วยกันรณรงค์ควบคุม เฝ้าระวัง แนะน าคนใน
หมู่บ้านตนเองอย่างจริงจัง เคร่งครัด และที่ส าคัญต้องเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบ    
ให้ชาวบ้านเห็นด้วย เพื่อลดความขัดแย้งหรือการต่อต้านในอนาคต 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๗ การงดจัดกจิกรรมโครงการอบรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าจะต้องงดจัดกิจกรรม
โครงการอบรมต่าง ๆ ในการจัดอบรมแต่ก็มีแผนงานอบรมคงจะต้องชลอไว้ก่อน 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมสภา ฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็อง 

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง มีความจ าเป็นต้องขอเพิ่มเติมแผนพัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้
ปรับเพิ่มเติมแผนได้ โดยเป็นอ านาจของผู้บริหาร อบต. จึงเสนอเพื่อให้สภา อบต.    
ได้พิจารณาเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเตมิ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

                    ---------------------------------------------- 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
  

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดี
ข้ึน  โดยได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เมื่อวันที่  
๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๕๓๒๙  
เรื่อง  แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น  
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ 
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ  ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน  
สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ ศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบกับ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๔๐ ลงวันที่  ๑๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันที่  
๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องจึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงก ารใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓)โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน          
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ /๒  ในกรณีการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระ
ราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว   

องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๕)เพิ่ มเติม(ครั้งที่  ๑  พ.ศ. ๒๕๖๓)เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และองค์กรเป็น
ส าคัญ   

 



        -๑๐- 
 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  ๔   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 ๑.๑ แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหลง่ที่มา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาด 

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. ฝึกอบรมจิตอาสา 

ภัยพิบัต ิ
  เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

  ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

 จิตอาสาภัยพิบัติของ   
 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง รุ่นละ ๕๐คน 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน 
จิตอาสา 
ภัยพิบัติ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักปลัด 

๒. ฝึกอบรมจิตอาสา 
ภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน 

  เพ่ือทบทวนเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

  ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 จิตอาสาภัยพิบัติของ   
 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง รุ่นละ ๕๐คน 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน 
จิตอาสา 
ภัยพิบัติ 

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นระบบ และมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักปลัด 



   

-๑๑- 
 

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาเห็นชอบ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๓ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๕.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ตาอ็อง หมู่ที่ ๑ (เส้นบ้านนางประยับ  สุจิตกุล – เส้นบ้านนางสาวกานระวี ไชยหาญ) 
งบประมาณ  ๒๐๖,๗๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

ประธาน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ ช้ีแจงกรณีที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากระยะทางการก่อสร้างเดิม ที่ด าเนินการได้
ลดระยะลงจากผู้ประกอบการที่ด าเนินการก่อสร้างชุดก่อนได้มีการด าเนินการเกิน
ระยะทางที่ก าหนดไว้เดิม มีผลท าให้โครงการที่ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระยะทางลดจึงท าให้ต้องขอเปลี่ยนแปลงระยะทางตามข้อเท็จจริง ท าให้ปริมาณงาน
ลดลงตามรายละเอียด ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓   

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  ๔ 

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. 
เส้นบ้านนางประยับสุจิตจูล-
เส้นบ้านนางสาวกานต์ระวี  
ไชยหาญ  หมู่ที่  ๑ 
 

ฉบับแรก ๒๐๖,๗๐๐ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
ประยับสุจิตจูล-เส้นบ้านนางสาวกานต์ระวี  
ไชยหาญ   
หมู่ที่  ๑   
จ านวนเงนิ  ๒๐๖,๗๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๙๒.๐๐  เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๖๘.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนาง
ประยับ สุจิตจูล-เส้นบ้านนางสาวกานต์ระ
วี  ไชยหาญ   
หมู่ที่  ๑   
จ านวนเงนิ  ๒๐๖,๗๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๙๐.๐๐  เมตร   หนา  
๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๖๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงดิน
ถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๒.๗๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
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        - เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  

ทถ ๒ - ๒๐๓ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  ๖๙ ล าดับ
ที่ ๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

- เป็นไปตามแบบมาตรฐาน  
ทถ ๒ - ๒๐๓ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่  ๖๙ ล าดับ
ที่ ๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 
๑. ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสรุินทร์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  ต่อสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ได้อนุมัติเมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๒  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องประกาศใช้ไปแล้ว
นั้น  กองช่างองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระยะทาง ขนาดความกว้าง  ความยาว  แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานไฟฟ้าและถนน   

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ  การเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงครัง้นี้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน  อาศัยอ านาจตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ที่ท าใหล้ักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
ประธาน แจ้งที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม  
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๓ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องเพ่ือหารือ 
 

ประธาน แจ้งสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องเพื่อหารือหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน แจ้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเรื่องอื่น ๆ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในเหตุการณ์ที่มีความเครียดเรื่องโรค
ระบาดโควิด ต้องขอขอบคุณทุกท่านเข้ามาร่วมประชุม ปัญหาที่ได้เสนอมา ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะได้น าไปปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

ประธาน ได้สรุปวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)......นายณรงค์  เอบิอิ่ม.........ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

                   (นายณรงค์  เอิบอิ่ม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
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     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

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

 (นายสมโภชน์  สมมี)         (นายสุรพงษ์  อุไร)         (นางบัวลี   สาคร) 
         สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒         สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่ ๑๔ 

 
 

 
 

        (ลงช่ือ)............นายตรี   สังข์ลาย...............ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
      (นายตรี   สังข์ลาย) 

          ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


