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ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง 
........................................................ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ๑. แจ้งเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา       
(โควิด ๑๙) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันอยู่เวรยาม รวมทั้งพี่น้องประชาชน ,     
อสม., ผู้ใหญ่บ้าน และทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ช่วยกันจนเสร็จภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งเรื่องวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้าน ท่านก านันต าบลตาอ็อง ท่านผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ขอขอบคุณที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้รับเกียรติจากก านันต าบลตาอ็อง เข้าร่วมประชุมด้วย กระผมจึงขอเชิญท่านได้
พบปะและแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายจิรภัทร  วิเศษศรี ก านันต าบลตาอ็อง  ได้ช้ีแจงข้อราชการในส่วนของการปกครองท้องถ่ิน มีข้อราชการ
แจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทราบ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. การแจกถุงยังชีพให้แก่พี่น้องที่ลงทะเบียน ซึ่งทางก านันได้ส่งรายช่ือจาก
การรวบรวมถึงฝ่ายปกครองอ าเภอ ประมาณ ๑๔๐ กว่าชุด ซึ่งจะได้ด าเนินการส่ง
รายช่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องด าเนินการประชุม คณะกรรมการ ฯ 
ช่วยเหลือต่อไป โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

  ๒. ต้องขอขอบคุณที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ต้องขอเสนอแนะให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้
ค านึงถึงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยในการส่งเสริมอาชีพประชาชน 

  ๓. การด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนทุกครั้ง อยากให้ฝ่ายกองช่างได้
ตรวจสอบสภาพถนน การวางท่อระบายน้ ามีความจ าเป็นต้องวางให้น้ าไหล กรณี      
หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง พบมีท่อช ารุด ต้องการตรวจสอบด าเนินการก่อนลงโครงการ 

  ๔. การก่อสร้างยกระดับถนนดินได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านปรีง ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีการรุกไปทางอีก
ฝ่ายมากเกินไป ทางก านันได้ให้มาหาท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เพื่อ
แก้ไขปัญหาในส่วนของฝ่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องขอขอบคุณที่ได้เข้าร่วมประชุมการ
ท างานเพื่อเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลและภาค
ประชาชน 
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ประธาน ได้กล่าวขอขอบคุณท่านก านันต าบลตาอ็อง ที่ได้เข้าร่วมประชุมแจ้งข้อราชการให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ทราบ และเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้แจ้งที่ประชุมทราบ 

 

นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเรื่องข้อราชการเพิ่มเติมจากที่ท่าน
ก านันได้แจ้งที่ประชุมทราบ 

  ๑. กรณีวางท่อระบายน้ า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง โดยพบท่อช ารุดข้างหนึ่ง และได้
ซ่อมแซมให้น้ าสามารถไหลระบายได้ 

  ๒. การรุกล้ าที่ด าเนินการก่อสร้างถนน บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบ แนวเขตถนนกับที่ราษฎรไม่มีการรุกล้ าแต่อย่างใด 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ไดแ้จ้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ลาประชุม จ านวน ๕ คน  คือ  
๑. นายชิโนทัย   สาคร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๒. นายลือชัย     ผ่องใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๓. นายแสง       จารัตน์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
๔. นายปรีชา     โต๊ะงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
๕. นายพีรพงษ์   ยืนยาว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

ประธาน ไดแ้จ้งต่อที่ประชุม มกีารแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่  
 

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม  
 

ที่ประชุม มีมตริบัรองรายงานการประชุม ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง   ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
    

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

   ๓.๑ กิจกรรมปลูกต้นไม ้
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ก าหนดการปลูกต้นไม้ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันปลูกต้นไม้ โดยมีพนักงานองค์การบรหิาร
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ส่วนต าบลตาอ็อง ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้ปลูกบริเวณ
สนามฟุตบอล เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เพาะกล้า
ไม้เอง 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๓.๒ การข้ึนทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา            
(โควิด ๑๙) 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ตอนนี้การข้ึนทะเบียน
ทางผู้ใหญ่บ้านได้ส่งรายช่ือมาแล้วผ่านก านัน , อ าเภอต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็องจะได้ด าเนินการประชุม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป ซึ่งมีรายช่ืออยู่แล้ว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
   

๓.๓ การได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยของราษฎรในพื้นทีต่ าบลตาอ็อง 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมมีราษฎรที่ประสบสาธารณ
ภัย ซึ่งเกิดพายุลมกระโชกแรงในพื้นที่ต าบลตาอ็องได้รับความเสียหาย  ตอนน้ีได้ออก
ส ารวจและประมาณค่าเสียหายแล้ว โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องมี
การข้ึนทะเบียน โดยราษฎรต้องมาลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
และองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ประกาศประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือต่อไป 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

     ๓.๔ การซ่อมแซมปรับปรงุต่อเตมิอาคารห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วน 
                              ต าบลตาอ็อง 
 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม ตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการซ่อมแซมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง โดยมีผู้
รับจ้างก าลังด าเนินการอยู่ ยังไม่เรียบร้อย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
๓.๕ การด าเนินการตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณอื่น ๆ 

 

ประธาน   แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งให้อ านวยการกองคลงั ได้รายงานให้
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องทราบ  

 



~ 4 ~ 
 

นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ช้ีแจงการด าเนินการตามงบประมาณ ปี ๒๕๖๓              
ได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง เสร็จแล้วบางโครงการ และได้ลงปฏิบัติงาน และบาง
โครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ในส่วนโครงการฝึกอบรมอยู่ระหว่างการชะลอ
โครงการอบรม ก็จะเริ่มด าเนินการ ต้องรอดูค าสั่ง หนังสือสั่งการ ในส่วนของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัดหาผู้รับจ้าง ทางกองคลัง
ก าลังเร่งด าเนินการ ส่วนงานใช้จ่ายเงินสะสม ได้ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้างอยู่ 
คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และท าสัญญาในเดือนนี้ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
๓.๖ รายงานแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเปลี่ยนแปลง         
(ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบตาม
เอกสารที่แจกใหส้มาชิก อบต. แล้วนั้น 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งสืบเนื่องจากแผนพัฒนา ๕ ปี ที่ได้มีการ
ประกาศใช้ไปแล้ว มีบางโครงการ / กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๓ , ๖๔ , ๖๕ ทาง
ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. ด าเนินการตามความ
จ าเป็นและให้ถูกต้องแต่ไม่ได้แก้ไขเปลีย่นแปลงใด ๆ  ที่เป็นผลกระทบอย่างอืน่แต่อย่าง
ใด ซึ่งระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ให้มีอ านาจนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง กระท าได้และประกาศใช้ ดังนั้นจึงขอแจ้งรายงานให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ทราบ 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๔.๑  การพิจารณาเห็นชอบแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ครัง้ที่ 
๒/๒๕๖๓ 

 

ประธาน   ไดแ้จ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง สืบเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับ
เพิ่มเติมแผนครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เนื่องจากมีความจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่จะต้องเพิ่มเติม จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอ
เพิ่มเติม เพื่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาเหน็ชอบ ดังนั้น จึงเสนอ
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ท่าน
ไปแล้ว 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้อ่านรายละเอียดตามแผน ฯ ที่เสนอต่อที่
ประชุม  
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ที่ประชุม ได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓    
จนแล้วเสร็จ 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ เสนอรายละเอียด
แผนพัฒนาต่อที่ประชุมจนเสร็จ ที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 

 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมการจัดท าแผน ได้มี
หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ไม่ต้องน าเสนอต่อประชาคมต าบล ได้รับ
การยกเว้น เพราะมีเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙)     
จึงให้อ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการได้เลย โดยผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาแผนเข้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เพื่อพิจารณา 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ได้ขอมติเห็นชอบ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน   ไดส้ั่งพักประชุม (รับประทานอาหารเที่ยง เวลา ๑๒.๐๐ น.) 
   (เริม่ประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

๕.๑  การขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มใน กองช่าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๙๔) มีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม  
 

ประธาน   ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดดังนี้ 
   โอนต้ังจ่ายเพิ่ม ๑. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งไว้ ๑๖๐,๔๐๐ บาท
   - โอนจากค่าครุภัณฑ์โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์ จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท 
   - โอนจากค่าครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง จ านวน  ๑๔,๔๐๐ บาท 
   - โอนจากค่าครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น จ านวน  ๑๔,๐๐๐ บาท   
   - โอนจากค่าครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท 
   - โอนจากค่าครุภัณฑ์เก้าอี้เบาะ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
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- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก – เส้นบ้าน         
นางยุพิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง  จ านวน  ๗๐,๐๐๐ บาท 

   

เหตุผลที่ต้องโอน สืบเนื่องจากที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอน
ตั้งจ่ายเพิ่ม อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธาน   แจ้ง ข้อ ๕.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงยอดงบประมาณการก่อสร้าง 
         เดิม ๑. โครงการยกระดับถนนดิน (เส้นโรงอฐิ-คุ้มโคกกลาง) บ้านปรงี  หมู่ที่ ๑๔ 
                                      ต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

      ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าและเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ตั้ง
งบประมาณไว้ ๙๐,๗๐๐ บาท (ตามแบบ อบต.ตาอ็อง) ในสมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   

       ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง จ านวนเงินงบประมาณเป็น ๓๙,๑๐๐ บาท  
       เหตผุล สืบเนื่องจากข้อมลูผิดพลาดจ านวนพื้นที่เดมิทีไ่ด้ด าเนินการก่อสร้างไป
แล้วกับพื้นทีท่ี่เหลอือยู่จริง จงึขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดงบประมาณตามมติการ
อนุมัติการประชุมการใช้จ่ายเงินสะสม สมัยสามญั สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ตรงกับข้อเท็จจรงิ 
 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธาน   แจ้ง ข้อ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์) 

 

ประธาน ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้  
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 ๑. เครื่องขยายเสียงในห้องประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีมีความจ าเป็นต้องขอเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง ครุภัณฑ์ 
เครื่องขยายเสียงในห้องประชุม ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้าย ที่แจกให้ท่าน
สมาชิกสภา อบต. ไปแล้ว 

  เหตุผล สืบเนื่องจาก สเปกรายละเอียดที่ก าหนดไว้ ไม่เปิดกว้างให้มีการ
แข่งขันในการเสนอราคามากเท่าที่ควร จึงขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดให้มีการเสนอ
ราคามากข้ึน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ 
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ชุดที่ ๒  จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมไมโครโฟน 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง          
๒ รายการ จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 

  สืบเนื่องจากรายการดังกล่าว ที่ตั้งไว้ตามรายละเอียดเดิมไม่สามารถที่จะ
ด าเนินการได้ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการก าหนดสเปกใน
รายละเอียดของครุภัณฑ์ ท าให้เป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่าง
กว้างขวางได้ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้มีการ
เปิดกว้างในการแข่งขันราคา โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม    
ข้อ ๒๙ เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง 
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ประธาน แจ้งพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อ ๓ การพิจารณากล้องถ่ายภาพ  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง 
สืบเนื่องจากรายการดังกล่าว ที่ตั้งไว้ตามรายละเอียดเดิมไม่สามารถที่จะ

ด าเนินการได้ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการก าหนดสเปกใน
รายละเอียดของครุภัณฑ์ ท าให้เป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่าง
กว้างขวางได้ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้มีการ
เปิดกว้างในการแข่งขันราคา โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม    
ข้อ ๒๙ เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน   ขอมติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดตามเอกสารแต่ละ
รายการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนั้น 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

 



-๙- 
บัญชีแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี....๗...... 
แผนงาน งาน งบ หมวด

รายจา่ย 
ประเภท 
รายจา่ย 

โครงการ/
รายการ 

ฉบับที่ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บริหาร
ท่ัวไป 

ลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เครื่องขยาย
เสียงในห้อง

ประชุม 

ฉบับ
แรก 

๑๖๘,๕๐๓ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
ส าหรับใช้ในห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.

ตาอ็อง  
มีรายละเอียดดังน้ี 

- ตู้ล าโพงติดผนังขนาด ๘ น้ิว ๖๐ วัตต์ 
(แบบมีไลน์) พร้อมชุดติดต้ัง ล าโพงชนิด ๒ 

ทาง ต่อแบบ ๘ Ohm / ๑๐๐V Lineจ านวน
๑๒ ชุด 

- เครื่องผสมสัญญาณเสียงและขยายเสียง
ขนาด ๒๔๐ วัตต์ สามารถต่อไมโครโฟนได้ ๖ 
ตัว สามารถเลือกโซนประกาศได้ ๒ โซน เอ้า

พุต:High impedance๑๐๐V line/๔๒ 
Ohm : Low impedance ๔-๑๖จ านวน ๒ 

ชุด 
-ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless 

Microphone) ระบบ UHF ปรับความถี่ได้ 
๒๒๐ ช่อง หน้าจอดิจิตอล ท้ังตัวรับและตัว
ไมค์ เครื่องรับ ๑ เครื่องต่อตัวไมโครโฟน ๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
ส าหรับใช้ในห้องประชุมอเนกประสงค์ 

อบต.ตาอ็อง มีรายละเอียดดังน้ี 
- ตู้ล าโพงติดผนัง  ขนาด ๘ น้ิว ชนิด 
๒ ทาง อิมพีแดนซ์  ๘ โอห์ม   มี Line 
Matching ไม่น้อยกว่า ๗๐ V รองรับ
ก าลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W  

พร้อมชุดติดตั้ง จ านวน ๑๒ ใบ  
- เครื่องขยายเสียง  ก าลังขับไม่น้อย
กว่า ๑๐๐๐วัตต์ rms  มีช่อง line 
input ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง , mic 

input  ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  มีจุดเลือก
ต่อล าโพง ๔ - ๘ โอห์ม และ Line 

Matching ไม่น้อยกว่า ๗๐ V  ใช้กับ
แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ เอซี จ านวน 

๒ เครื่อง 
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่องสัญญาณ  
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ตัว จ านวน ๒ชุด 
- ชุดถ่านชารจ์พร้อมเครื่องชารจ์ ชุดละ ๔ 

ก้อน จ านวน ๒ ชุด 
- แรคติดผนัง ขนาด ๑๐ U ลึก ๑๖ น้ิว 

จ านวน ๑ ตู้ 
- ขาไมโครโฟนตั้งโต้ะ ฐานแฉก จ านวน ๔ 

ชุด 
- ขาไมค์สแตนเลสตั้งพ้ืน จ านวน ๒ ชุด 
รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่า

ครุภัณฑ์ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา

ประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมท.๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ลว ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๕๒ ล าดับท่ี ๒๔ 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

มี Wifi Router ในตัว มีช่องต่อ USB  
จ านวน ๑ เครื่อง 

- ไมโครโฟนไร้สาย ระบบ UHF ปรับ
ความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ช่อง 

หน้าจอดิจิตอล ท้ังตัวรับและตัวไมค์
เครื่องรับ ๑ เครื่องต่อตัวไมโครโฟน๒

ตัวจ านวน๒ชุด 
- เครื่องชาร์จถ่านแบบชาร์จได้ ๔ ก้อน 

ต่อ ๑ เครื่อง จ านวน ๒ เครื่อง  
- ถ่านชาร์จขนาด AA จ านวน ๑๖ 

ก้อน 
- ขาไมค์ตั้งโต๊ะ ฐานแฉก พร้อมคอจับ

ไมโครโฟน  จ านวน ๔ ชุด 
- ขาไมค์ตั้งพ้ืน แบบสแตนเลส  พร้อม

คอจับไมโครโฟน  จ านวน ๒ ชุด  
- แร็คไม้ผิวอลูมิเนียม ฝาทึบหน้า-หลัง
สูง ๒๐ U ลึก ๒๑ น้ิวจ านวน ๑ ชุด 

- แท็บเล็ต ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๗ 
น้ิว RAM ไม่น้อยกว่า ๒ GB , ROM 

ไม่น้อยกว่า ๑๖GB รองรับ Wifi  
จ านวน ๑ เครื่อง รวมถึงรายจ่ายท่ีต้อง

ช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง เป็นต้น จัดซื้อ

ตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
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ครุภัณฑ์ เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตาม
ท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด ตาม
นัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท.
๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ลว ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๕๒ ล าดับท่ี 

๒๔ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน 
งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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แผนงาน งาน งบ หมวด
รายจา่ย 

ประเภท 
รายจา่ย 

โครงการ/
รายการ 

ฉบับ
ท่ี 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บริหาร
ท่ัวไป 

ลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่า
ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้า
และ
วิทยุ 

จัดซื้อ
เครื่อง
เสียง
พร้อม

ไมโครโฟน 

ฉบับ
แรก 

๑๓๘,๒๔๔ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
๑.ชุดประชุมไมค์โครโฟนไร้สาย ๘ ตัวตั้งโต๊ะ (ก้านยาว ๔๐ cm.) 
ใช้คลื่นความถีระบบ UHF, สามารถปรับความถีได้หน้าจอแสดงผล 

แบบ LCD คอไมค์ยาว ๔๐ cm จ านวน ๓ ชุด 
๒.เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ๒๒ ช่องจ านวน ๑ เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
- ๒๒ Channels 

- ๒๔in/๒๒out USB Interface 
- ๑๖ Ghost Preamps 

- ๔ band Sapphyre EQ 
- ๘ Limiters on inputs 
- Dual Engine Effect 

- ๕ Auxes 
- ๔ mono/๒ stereo Subgroups 

- ๑๐๐ Faders 
๓.เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงก าลังขยาย ๒๔๐ วัตต์จ านวน ๑ เครื่องโดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงก าลังขยาย ๒๔๐ วัตต์ 
- สามารถต่อไมโครโฟนได้ ๓ ช่องและ AUX ได ้๒ ช่อง 
- a๒๒๔๐das มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง 

- สามารถปรับเสียงทุ้ม +๑๐ dB ท่ี ๑๐๐Hz และเสียงแหลมท่ี ๑๐ kHz 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องเสียง
พร้อมไมค์โครโฟน
โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 
๑.ชุดไมค์ประชุมไร้
สาย ระบบ UHF  
จ านวน ๒ ชุด (๑ 

ชุด ๘ ตัว)  
- เครื่องควบคุมชุด
ประชุม ๑ เครื่อง 

- ไมค์ประชุมไร้สาย 
๘ ตัว ก้านไมค์

ประชุมยาวไม่น้อย
กว่า ๔๐ 

เซนติเมตร  ใช้กับ
ถ่านขนาด AA  
จ านวน ๒ ก้อน 
- ชุดไมค์ประชุม

สามารถใช้ร่วมกัน
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- ตอบสนองความถี่ ๕๐-๒๐,๐๐๐ Hz ( + ๓dB) 
- สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record : ๐dB,๖๐๐ ohms,Unbalanced 

- ช่องต่อกับล าโพงใช้ได้ท้ังแบบ High Impedance ๑๐๐V,๗๐V 
- toa a๒๒๔๐das อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน Over ๖๐ dB 

- มีค่าความเพี้ยน ( Distortion ) Under ๑% ท่ี ๑ kHz 
- มีระบบตัดสัญญาณเสียงท่ีช่อง Mic ๑ ซึ่งจะตัดสัญญาณ -Input ตัวอ่ืนเมื่อระบบท างาน 

- ช่อง Mic ๑ สามารถเลือกใช ้Phantom Power ส าหรบัใช้กับไมโครโฟนชนิด Condenser ได ้
- มีไฟแสดงสถานะการท างานอยู่ท่ีหน้าเครื่อง 

- สามารถใช้ได้ท้ังระบบไฟ AC และ DC 
๔.ตู้ล าโพงติดผนัง ๖ น้ิวมีไลน์ ๗๐v,๑๐๐ v.พร้อมชุดติดต้ังจ านวน ๔ชุด 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- ล าโพงขนาด ๖ น้ิว 
- มีไลน์ ๗๐v,๑๐๐v 

- สวิตช์เลือก ๑๐,๒๐,๓๐ W 
- ตอบสนองความถี่ ๔๕Hz-๒๒KHz 

๕.ชุดถ่านชาร์จพร้อมแท่นชาร์จขนาด AA๓๐๐๐mA ชุดละ ๖ ก้อน 
ถ่านชารจ์ขนาด AA ความจุ ๓๐๐๐ mAh(มิลลิแอมป์) 

และเครื่องชารจ์ถ่าน ๖ ช่องจ านวน ๖ ชุด 
รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์เช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตั้งเป็นต้นจัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เน่ืองจาก

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัดตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ีมท.๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลว ๒๒ ม.ิย.๒๕๕๒ เพ่ือใช้ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องคณะผู้บริหาร

พนักงานส่วนต าบลหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนท่ีต าบลตาอ็อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๕๐ ล าดับท่ี ๑๖ 

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฎในแผนงานบริหารท่ัว 

ได้ไม่น้อยกว่า ๒ 
ชุด  ในท่ีเดียวกัน

ได้ 
๒.เครื่องผสม
สัญญาณเสียง

(มิกเซอร์ 
อนาล็อก)ไม่น้อย
กว่า๒๒ช่องมีเอฟ 
เฟคปรับเสียงในตัว 
หน้าจอแสดงผล

ดิจิตอล   
๓. ตู้ล าโพงติดผนัง  
ขนาด ๘ น้ิว ชนิด 
๒ ทาง อิมพีแดนซ์  
๘ โอห์ม   มี Line 
Matching ไม่น้อย
กว่า ๗๐ V รองรับ
ก าลังขับสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ W  
พร้อมชุดติดต้ัง 
จ านวน ๔ ใบ  

๔. ชุดถ่านชาร์จ
พร้อมแท่นชาร์จ 
ขนาด AA  ชุดละ 
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ไปงานบริหารท่ัวไป ๔ ก้อน ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 

๒๐๐๐  มลิลิ
แเอมป์  จ านวน ๘ 

ชุด 
๕. แร็คไม้ผิว

อลูมิเนียม ๓ ฝา , 
มีล้อ , สูง ๑๐U ลึก
ไม่น้อยกว่า ๒๑ น้ิว  
ด้านบนวางมิกซ์  
จ านวน ๑ ชุด 

รวมถึงรายจ่ายท่ี
ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าครุภัณฑ์เช่นค่า
ขนส่งค่าภาษีค่า

ติดตั้งเป็นต้นจัดซื้อ
ตามราคา

นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์

เน่ืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้

ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดหาตามราคา
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ซื้อขายตาม
ท้องตลาดซึ่งเป็น
ราคาประหยัดตาม

นัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ท่ีมท.๐๘๐๘.๒/ว๑
๙๘๙ ลว ๒๒ มิ.ย.

๒๕๕๒ เพ่ือใช้
ส าหรับการประชุม

สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ตาอ็องคณะ
ผู้บริหารพนักงาน
ส่วนต าบลหัวหน้า
ส่วนราชการใน

พ้ืนท่ีต าบลตาอ็อง 
- เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

หน้า ๒๕๐ ล าดับท่ี 
๑๖ 

- ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป

ปรากฎในแผนงาน
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บริหารท่ัว 
ไปงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
บัญชีแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

อนุมัติเมื่อวันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี....๗........ 
แผนงาน งาน งบ หมวด

รายจา่ย 
ประเภท 
รายจา่ย 

โครงการ/
รายการ 

ฉบับที่ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

บริหาร
ท่ัวไป 

ลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์
ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์ 
โฆษณา

และ
เผยแพร ่

กล้อง
ถ่ายภาพ 

ฉบับ
แรก 

๓๐,๐๐๐ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอลจ านวน ๑ ชุดส าหรับใช้ในการถ่ายรูป

กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะดังน้ี 

- เซ็นเซอร์APS-C ความละเอียด ๒๔.๒ ล้าน
พิกเซล 

- ชิปประมวลผลภาพ DIGIC ๗ 
- ระยะโฟกัสใกล้สุด ๒๕ CM 

- ระบบAF แบบ Cross-type ท้ังหมด ๔๕ 
จุด 

- Dual Pixel CMOS AF 
- Wi-Fi และบลูทูธพลังงานต ่า 

จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดหาตาม
ราคาซื้อขายตามท้องตลาดซึ่งเป็นราคา

ประหยัดตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมท.๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลว ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๒ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอลจ านวน ๑ ชุดส าหรับใช้ใน

การถ่ายรูปกิจกรรม/โครงการของ
หน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์

คุณลักษณะดังน้ี 
- ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๒๐ 

ล้านพิกเซล 
- ภาพเคลื่อนไหวมีความละเอียดของ

ภาพไม่น้อยกว่าFull HD 
-สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

-สามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว
ได้ 

-สามารถติดตั้งแฟลชภายนอกเพ่ิมเติมได ้
-สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยัง

คอมพิวเตอร์ทางพอร์ต USB 
-มีช่องใส่การ์ดส าหรับบันทึกข้อมูล 

-มีกระเป๋าพร้อมสายสะพายส าหรับใส่
กล้อง 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๒๕ ล าดับ 

ท่ี ๓๒ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป 
 

- มีหน้าจอ LCD สามารถปรับองศาได้ 
- มีระบบกันสั่นไม่น้อยกว่า ๕ แกน

ภายในตัวกล้อง 
-มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่พร้อมแบตเตอรี่

ชนิดชาร์จไฟใหม่ใด ้
-จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ เน่ืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อ
ขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด 

ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท.๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลว ๒๒ มิ.ย.

๒๕๕๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๒๒๕ ล าดับ 
ท่ี ๓๒ 

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร 

ท่ัวไป 
๑.หัวหน้าหน่วยงาน ส านักปลัด เจ้าของงบประมาณรายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง 
  (เหตุผลความจ าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง) เน่ืองจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้เดิมมีลักษณะท่ีระบุคุณสมบัติท่ีไม่เปดดกว้างท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขนั
เสนอราคาได้อย่างกว้างขวาง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที่๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  ข้อ ๒๙ 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสรา้งท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น



    -๑๘- 
     

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องเพื่อหารือ 
 

ประธาน แจ้งสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องเพื่อหารือหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน แจ้ง ๗.๑  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา (โควิด ๑๙) ตามหนังสืออ าเภอเมืองสุรนิทร ์ด่วนที่สุด ที่ สร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๓๓ 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

ประธาน   ได้แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในการก าจัดขยะติดเช้ือ กรณีหน้ากาก
อนามัยที่ใช้ทั่วไป ถือว่าเป็นขยะติดเช้ือ จะต้องมีการก าจัดให้ถูกวิธี เพราะทางอ าเภอ
ได้ก าชับให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งได้ด าเนินการ มีการก าจัดให้ถูกวิธี จึงขอ
แจ้งให้ทุกท่านได้ด าเนินการเฝ้าระวังด้วย 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๗.๒ เรื่องโครงการสถานีพลังงานชุมชน แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมทราบ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเรื่อง เสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านยาง หมู่ที่ ๓ ในการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณา
ในวาระอื่น ๆ เพื่อด าเนินการกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจ ฯ เพราะกลุ่มด าเนินการใน
รายละเอียด คือใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อดึงไฟในการผลิตน้ าแจกจ่ายให้สมาชิก
กลุ่ม ฯ และชาวบ้านในพื้นที่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเกษตรอื่น ๆ โดยทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องจะต้องมีข้อผูกพันและตกลงในการด าเนินการ ตาม
ระเบียบในการก ากับดูแล ซึ่งได้ด าเนินการก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงต้อง
น าเสนอต่อที่ประชุม เพราะพื้นที่ด าเนินการติดตั้งโครงการเป็นที่ของเอกชน ที่เขา
ยินยอมให้และเพื่อเป็นการน าร่อง โดยใช้งบประมาณของกองทุน ฯ ในการอนุมัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ก็มีหน้าที่ก ากับดูแล และสนับสนุนงบประมาณตาม
อ านาจหน้าที่ จึงขอมติต่อที่ประชุมในระเบียบวาระอื่น ๆ ว่ายินยอมเห็นชอบให้
ด าเนินการหรือไม่ ซึ่งปรากฏในแผนเพิ่มเติมแล้ว 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน จึงขอมติต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการได้ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ   ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน ได้สรุปวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

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

                   (นายณรงค์  เอิบอิ่ม) 
        ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
                  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
 
 
 
 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

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

 
 

 
 

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

          ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
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