
   บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 
วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ได้อ่านประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สมัยสามัญ    
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และข้อราชการอื่น ๆ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งมีข้าราชการพนักงานส่วนต าบลตาอ็องมาบรรจุใหม่ จึงขอให้แนะน าตัวให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ทราบ  

 

นางสาวงธัญสิริ เจริญศิริ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
มาจากต าบลนอกเมือง อ าเภอเมอืงสรุนิทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุก ๆ 
ท่านด้วยนะค่ะ  

 

ประธาน แจ้งกิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมการปลูกต้นไม้ มีการอบรมและการปลูกต้นไม้ โดยมี
ประชาชน , นักเรียน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน ที่ เข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ป่าสกร็อม บ้านจันรม หมู่ที่  ๔ ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

ประธาน แจ้งที่ผ่านมามีกิจกรรมส าคัญของชาติ คือวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ได้มีหมู่บ้านจัดกิจกรรมส าคัญของแต่ละหมู่บ้าน และส่วนราชการต่าง ๆ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการพิจารณา ๓ วาระ โดยพิจารณา วาระที่ ๑ การรับ
หลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประธาน ไดแ้จ้งมีสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลตาอ็อง ที่ลาประชุม จ านวน  ๒  คน  คือ  
๑. นายสมพงษ์  หวายลี้   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
๒. นายสุทิน      ถูกขนาดดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

ประธาน แจ้งใหเ้ลขานุการสภา ฯ ได้สรุปรายงานการประชุม ใหท้ี่ประชุมทราบ 
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นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมจนถึงหน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ขอแก้ไขมติเห็นชอบที่ประชุม สืบเนื่องจากมติที่
ประชุมไม่เห็นชอบ ขอแก้ไขเป็นมติที่ประชุมใหม่เป็น 

  -เห็นชอบ ๐ เสียง 
  -ไม่เห็นชอบ ๒๘ เสียง 
  -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 ตามข้อ ๔.๓ , ๔.๔ และข้อ ๔.๕  
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมวันที่มีการขอความเห็นชอบที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นชอบ ๒๔ เสียง เหตผุล 
เพราะเอกสารบันทึกการประชุมจากหมู่บ้าน ไม่ได้ก าหนดระบุจุดต าแหน่งที่ชัดเจน   
ในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว บันทึกการประชุมได้บันทึกว่ามีมติ
เห็นชอบ ๒๔ เสียง จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ในการลงมติของ ข้อ ๔.๓ , ๔.๔ , ๔.๕    
จึงขอมติที่ประชุม มีมติให้แก้ไขหรือไม่ 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา ด้วยคะแนนเสียง  ๒๘  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑   เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขและอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติรบัรอง ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม มีมติไม่รบัรอง ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
  ๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประธาน   แจ้ง วาระที่ ๑ พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประธาน แจ้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกท่าน ได้หยิบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และแจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  ส่วนท่ี ๑ 
  ค าแถลงงบประมาณ 

  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   เรียน ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลตาอ็อง 
 

 บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องจึงขอช้ีแจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี ้
๑. สถานะการคลัง 

  ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมสีถานะการเงิน ดังนี ้
   ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จ านวน ๘๓,๒๑๑,๖๓๑.๗๒ บาท 
   ๑.๑.๒ เงินสะสม  จ านวน  ๓๔,๖๔๐,๕๔๐.๗๓ บาท 
   ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๓๒,๐๔๔,๓๕๘.๔๑ บาท 
   ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกูพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ 

โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 
   ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน ๑๒ โครงการ 

รวม ๑,๑๓๘,๕๘๖.๐๐ บาท 
  ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  จ านวน  ๐.๐๐ บาท 
  ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
  (๑) รายรับจริง จ านวน ๕๓,๗๑๕,๗๘๑.๗๓ บาท  ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร    จ านวน ๘๔,,๗๖๘.๓๕ บาท

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต  จ านวน ๑๑๔,๓๐๒.๖๓ บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน   จ านวน  ๗๑๙,๕๙๑.๖๒ บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     จ านวน  ๐.๐๐   บาท

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  ๒๐๕,๓๑๘.๐๐ บาท 
   หมวดรายได้จากทุน   จ านวน   ๓๒,๐๒๒.๐๐ บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน ๑๘,๕๑๓,๑๔๖.๐๓ บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน ๓๔,๐๔๖,๖๓๓.๑๐ บาท 
  (๒) เงินอุดหนุนที่รฐับาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๖๑๒,๐๘๕.๐๐ บาท 
  (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๔๐,๖๙๕,๘๘๔.๕๗ บาท  ประกอบด้วย 
   งบกลาง     จ านวน ๑๖,๒๕๓,๖๘๗.๐๐ บาท 
   งบบุคลากร    จ านวน ๑๒,๒๘๓,๕๙๐.๐๐ บาท 
   งบด าเนินงาน    จ านวน ๖,๖๐๘,๒๑๘.๕๗ บาท 
   งบลงทุน    จ านวน ๒,๗๒๓,๐๕๙.๐๐ บาท 
   งบรายจ่ายอื่น    จ านวน               ๐.๐๐ บาท 
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   งบเงินอุดหนุน    จ านวน ๒,๘๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท 
(๔) รายจ่ายทีจ่่ายจากาเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                     
จ านวน  ๒๓๒,๐๘๕.๐๐ บาท 

  (๕) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม   จ านวน  ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  (๖) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   ๐.๐๐  บาท 
  (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  ๐.๐๐ บาท     
   

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

   รายรับจริง ปี ๒๕๖๒ ประมาณการ ปี ๒๕๖๓ ประมาณการปี ๒๕๖๔ 
รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร  ๘๑๐,๙๙๒.๖๕  ๕๒๐,๐๐๐.๐๐  ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๘๑,๑๔๓.๑๐  ๑๙๙,๕๐๐.๐๐  ๑๖๙,๕๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  ๗๘๕,๐๙๗.๙๐  ๘๒๔,๐๐๐.๐๐  ๘๒๔,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๒๕๑,๓๑๑.๐๐  ๓๐๐,๕๐๐.๐๐  ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทุน    ๑๗,๗๕๓.๐๐      ๕,๐๐๐.๐๐      ๕,๐๐๐.๐๐ 
      รวมรายได้จัดเก็บเอง ๒,๐๔๖,๒๙๗.๖๕ ๑,๘๔๙,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร  ๒๕,๖๐๑,๔๗๗.๑๕ ๒๒,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒๕,๖๐๑,๔๗๗.๑๕ ๒๒,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ๓๖,๒๖๒,๘๙๐.๖๒ ๓๙,๓๘๘,๙๔๑.๐๐ ๓๙,๖๖๔,๐๑๐.๐๐ 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓๖,๒๖๒,๘๙๐.๖๒ ๓๙,๓๘๘,๙๔๑.๐๐ ๓๙,๖๖๔,๐๑๐.๐๐ 
 รวม  ๖๓,๙๑๐,๖๖๕.๔๒ ๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐ ๖๕,๘๙๕,๐๑๐.๐๐ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 รายจา่ย  รายจา่ยจริง   ประมาณการ  ประมาณการ 
     ปี ๒๕๖๒      ปี ๒๕๖๓     ปี ๒๕๖๔ 
รายจา่ยจากงบประมาณ 
งบกลาง        ๑๘,๘๘๖,๖๗๗.๐๐       ๒๑,๙๔๑,๖๘๑.๐๐       ๒๑,๓๗๑,๓๔๐.๐๐ 
งบบุคลากร        ๑๓,๙๘๒,๔๔๕.๐๐       ๑๖,๕๘๐,๗๔๘.๐๐       ๑๘,๓๐๔,๙๐๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน         ๘,๑๐๐,๕๕๗.๙๔       ๑๒,๘๒๙,๔๑๕.๐๐       ๑๒,๖๔๕,๔๗๐.๐๐ 
งบลงทุน          ๓,๑๙๗,๓๐๐.๐๐         ๘,๗๘๘,๐๙๗.๐๐         ๙,๕๓๓,๓๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น    ๒๘,๐๐๐.๐๐    ๓๐,๐๐๐.๐๐    ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน         ๓,๙๔๗,๔๐๐.๐๐         ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐         ๔,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ 
      รวมรายจ่ายงบประมาณ ๔๘,๑๔๒,๓๗๙.๙๔ ๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐ ๖๕,๘๙๕,๐๑๐.๐๐ 
  รวม ๔๘,๑๔๒,๓๗๙.๙๔ ๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐ ๖๕,๘๙๕,๐๑๐.๐๐ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้อ่านค าแถลงงบประมาณประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 

  ส่วนท่ี ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารหน้าที่ ๗ - ๑๖ ของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสาร
หน้าที่  ๑๗ - ๑๘ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารหน้าที่  
๑๙ – ๒๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๖๕,๘๙๕,๐๑๐.๐๐ บาท
ตามเอกสารหน้าที่   ๒๒ – ๒๔ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารหน้าที่  
๒๕ – ๗๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงรายงานรายละเอียดประมาณการ
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  แจ้งประมาณการรายจ่ายรวม
ทั้งสิ้น ๖๕,๘๙๕,๐๑๐.๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานทั่วไป  รวม ๑๓,๖๖๓,๕๒๐.๐๐  บาท 
 -งบบุคลากร    รวม   ๙,๑๐๓,๙๒๐.๐๐ บาท 
  -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม   ๓,๖๐๗,๙๒๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๗๖ – ๗๘ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม   ๕,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๗๙ – ๘๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     -งบด าเนินงาน   รวม   ๓,๖๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๘๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     -ค่าตอบแทน   รวม   ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๘๒ – ๘๔ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     -ค่าใช้สอย   รวม   ๑,๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๘๕ – ๙๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     -ค่าวัสดุ    รวม     ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๙๑ – ๙๔ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าสาธารณูปโภค  รวม     ๔๖๓,๔๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๙๔ – ๙๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    -งบลงทุน    รวม   ๘๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท 
     -ค่าครุภัณฑ์   รวม   ๘๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๙๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบรายจ่ายอ่ืน    รวม   ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -รายจ่ายอ่ืน   รวม   ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๙๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบเงินอุดหนุน    รวม   ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
     -เงินอุดหนุน   รวม   ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๙๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   งานบริหารงานคลัง    รวม   ๓,๒๑๖,๖๘๐.๐๐ บาท 
    -งบบุคลากร    รวม   ๒,๔๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   รวม   ๒,๔๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท 
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ตามเอกสารหน้าที่  ๙๘ - ๙๙ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 -งบด าเนินงาน    รวม   ๗๗๗,๕๖๐.๐๐ บาท 
  -ค่าตอบแทน   รวม   ๔๒๗,๕๖๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่  ๙๙ - ๑๐๐ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าใช้สอย   รวม   ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสด ุ   รวม   ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๑ - ๑๐๒ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประธาน   แจ้งพักรับประทานอาหารเที่ยง ๑๒.๒๐ น. 
 

   เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น. 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงงบประมาณต่อที่ประชุม ตามร่าง
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -งบด าเนินงาน    รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   -ค่าใช้สอย   รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๓ - ๑๐๔ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -งบด าเนินงาน    รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   -ค่าใช้สอย   รวม   ๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
    แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม   ๕,๐๓๘,๙๖๐.๐๐  บาท 
  -งบบุคลากร    รวม   ๓,๘๔๓,๐๖๐.๐๐  บาท 
   -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม   ๓,๘๔๓,๐๖๐.๐๐  บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๖ - ๑๐๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  -งบด าเนินงาน    รวม   ๙๖๕,๖๐๐.๐๐  บาท 
   -ค่าตอบแทน   รวม   ๓๔๕,๖๐๐.๐๐  บาท 
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ตามเอกสารหน้าที่  ๑๐๗ - ๑๐๘ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   -ค่าใช้สอย   รวม   ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๘ - ๑๐๙ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสด ุ  รวม   ๔๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐๙ - ๑๑๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  -งบลงทุน   รวม   ๒๓๐,๓๐๐.๐๐  บาท 
   -ค่าครุภัณฑ์  รวม   ๒๑๔,๓๐๐.๐๐  บาท    

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๑๒ - ๑๒๐ ของร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   ๑๖,๐๐๐.๐๐  บาท    
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๐ ของร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม   ๗,๔๖๖,๖๑๐.๐๐  บาท 
  -งบด าเนินงาน    รวม   ๓,๗๘๖,๖๑๐.๐๐  บาท 
   -ค่าใช้สอย   รวม   ๑,๕๗๒,๒๐๐.๐๐  บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๑ - ๑๒๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสดุ    รวม   ๒,๐๓๑,๒๑๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๕ - ๑๒๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าสาธารณูปโภค  รวม   ๑๘๓,๒๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๖ - ๑๒๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบเงินอุดหนุน    รวม   ๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   -เงินอุดหนุน   รวม   ๓,๖๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๘ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

   แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม   ๓๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบเงินอุดหนุน    รวม   ๓๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -เงินอุดหนุน   รวม   ๓๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒๙ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รวม   ๒,๑๒๒,๕๐๐.๐๐  บาท 
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 -งบบุคลากร    รวม   ๑,๒๒๑,๘๐๐.๐๐  บาท 
  -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม   ๑,๒๒๑,๘๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓๐ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 -งบด าเนินงาน    รวม   ๗๖๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าตอบแทน   รวม   ๒๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓๐ - ๑๓๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าใช้สอย   รวม   ๑๘๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสด ุ   รวม   ๓๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓๔ - ๑๓๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบลงทุน    รวม   ๑๓๔,๗๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าครุภัณฑ์   รวม   ๑๓๔,๗๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓๘ - ๑๓๙ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม   ๔,๗๙๖,๓๐๐.๐๐  บาท 
 -งบบุคลากร    รวม   ๑,๖๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม   ๑,๖๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๐ - ๑๔๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบด าเนินงาน    รวม   ๘๙๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าตอบแทน   รวม   ๒๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๑ - ๑๔๒ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าใช้สอย   รวม   ๒๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๒ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสดุ    รวม   ๓๑๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๓ – ๑๔๔ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าสาธารณูปโภค  รวม   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-งบลงทุน    รวม   ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าครุภัณฑ์   รวม   ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
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ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

งานไฟฟ้าถนน     รวม   ๒,๕๐๖,๑๐๐.๐๐  บาท 
 -งบลงทุน    รวม   ๒,๕๐๖,๑๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม   ๒,๕๐๖,๑๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๔๗ - ๑๕๕ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม   ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม   ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๕๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม  ๙๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม   ๙๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม   ๙๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๕๗ - ๑๖๐ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ    รวม  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม   ๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม   ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสดุ    รวม   ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๒ - ๑๖๓ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม  ๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบลงทุน    รวม  ๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  ๓,๕๗๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
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ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๔ - ๑๖๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร    รวม  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม  ๗๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม  ๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๖ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-ค่าวัสดุ    รวม  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้   รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 -งบด าเนินงาน    รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
  -ค่าใช้สอย   รวม  ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง      รวม  ๒๑,๓๗๑,๓๔๐.๐๐  บาท 
 -งบกลาง    รวม  ๒๑,๓๗๑,๓๔๐.๐๐  บาท 
  -งบกลาง   รวม  ๒๑,๓๗๑,๓๔๐.๐๐  บาท 
ตามเอกสารหน้าที่ ๑๖๘ – ๑๗๑ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จ าแนกตามแผนงาน ตามเอกสารหน้าที่ ๑๗๒ – ๑๙๗ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แถลงงบประมาณและช้ีแจงประกอบ
งบประมาณให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเวลา ๑๕.๔๐ น. 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้แถลงและช้ีแจงตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จแล้วเวลา ๑๕.๔๐ น. มีท่าน
สมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายขอเชิญครับ 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปราย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้
อภิปราย กระผมขออภิปรายสงสัยในรายละเอียดทั่วไปในโครงการก่อสร้างถนน จะไม่
มีงานวางท่อระบายน้ า ในการวางท่อตามถนน เพราะมีความจ าเป็น 

 



~ 12 ~ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีได้มีการวางท่อระบายน้ าเพราะ
เหตุใดให้ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็องทราบ 

 

นายวิทยากูล  พูนชัย ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ช้ีแจงกรณีไม่มีการวางท่อ ได้ไปส ารวจงานวางท่อจะมีการ
ปรากฏในใบประมาณการ พอไปดูหน้างานแล้ว ไม่มีจ้าง เพราะหน้างานไม่มีความ
จ าเป็นต้องวางท่อระบายน้ า 

 

นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ ได้อภิปรายกรณีหน้าที่  ๑๕๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ในใบประมาณการ ไม่มีการประมาณการ
วางท่อระบายน้ า 

 

นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ได้อภิปรายในการประชุมวันน้ี ได้มีการแถลงร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากภาพรวมในการตรางบประมาณ
รายจ่ายแล้ว เป็นห่วง การตั้งซื้อรถกระเช้า ในการก าหนดซื้อจะเป็นห่วงในการจัดซื้อ
จัดจ้าง จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เพราะมีประชาชนมีความเดือดร้อน 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเรื่องรถกระเช้าจะต้องด าเนินการให้ได้ 
เพราะมีความจ าเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาทาง
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษารายละเอียดพอสมควร 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
,๗,๘,๑๑,๑๓,๑๔ ที่ท่านได้เสียสละในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่  และได้
งบประมาณน้อย ซึ่งทางผู้บริหารได้ท าความเข้าใจแล้ว ทางผู้บริหารจะพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ได้อภิปรายเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้จัดสรรในปี ๒๕๖๔ สภาพถนนเดิมกว้าง ๕ 
เมตร แต่ในงบประมาณตามใบประมาณการ กว้าง ๔ เมตร อยากให้มีการเปลีย่นแปลง
เป็น ๕ เมตร เพราะในแผนก็ก าหนดเป็น ๔ เมตร ซึ่งมีสภาพถนนมีความคับแคบ 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีดังกล่าวนี้ งบประมาณผ่านไปแล้ว 
แผนพัฒนาฯ ก็ก าหนดเป็น ๔ เมตร ความกว้างก็ค่อยมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ว่ามีความจ าเป็นขอแก้ไขแผนฯ และงบประมาณต่อไป 

 

นายวิทยากูล  พูนชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงกรณีดังกล่าว เพราะได้ส ารวจตามแผน ฯ ที่ก าหนดไว้ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในกรณีประเด็นดังกล่าว เกิดข้ึนบ่อย 
เดี่ยวมีการแก้ไขต่อไป 

 

ประธาน มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
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ประธาน ได้แจ้งที่ประชุม ได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้มีการลงมติ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ การรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขณะนีเ้วลา ๑๖.๓๙ นาที 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ซึ่งมีสมาชิกสภา อบต. ที่อยู่ในห้องประชุม จ านวน ๒๖ ท่านทั้งประธาน มีสมาชิกที่ขอ
อนุญาตลาในช่วงพักเที่ยงครึ่งวัน ติดภารกิจที่จ าเป็นมีอยู่ ๓ ท่าน คือ 

  ๑. นายปัญญา    ไทยเหียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
  ๒. นายชูศักดิ์     พรหมวัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
  ๓. นายพีรพงษ์   ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
  

ประธาน  แจ้ง วาระที่ ๑ ขอมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการ ฯ ๒๕ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
  งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับร่างหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๖.๕๕ น. 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จะพิจารณาวาระรวดเดียวไม่ได้ พิจารณาวาระที่ ๒,๓ ในคราวประชุมครั้งต่อไป และ
ขอหารือในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว จะส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมต่อไปจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ , 
๑๐๓ , ๑๐๕ , ๑๐๗ ว่าก าหนดที่ประชุมเลือกกี่คน มีก าหนด ๓ คน , ๕ คน , แต่ไม่
เกิน ๗ คน 

 

นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๕ คน 
 

ประธาน มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีเสนอ 
 

ประธาน ขอมติที่ประชุม ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดมจี านวน ๕ คน 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งต่อไปเป็นการเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดให้ที่ประชุมได้เสนอช่ือ และขอ
มติเห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนจนเสร็จ 

 

 ๑. นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ เสนอ นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ ๔ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายสุเทียร  แท่นดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   ๒. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าว 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง 
  

๒. นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอ นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายสมโภชน์  สมมี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   ๒. นายสุเทพ   ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าว 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

๓. นายถวัลย์  นิลแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ เสนอ นายเชลือม  ผดุงดี สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายเสถียร  เขมรัฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
   ๒. นายสะนุ  งามเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าว 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

 ๔. นางทัศนีย์  เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ เสนอ นายลือชัย  ผ่องใส 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายวิทยา  อุไร     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
   ๒. นายสุวินานัธ ก้านจันทร์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
ประธาน ขอมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าว 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง 
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๕. นายสมโภชน์  สมมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ เสนอ นางนันทิพร  หลอดทอง 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

 ผู้รับรอง  ๑. นายเสียน   วงค์คลอง     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
   ๒. นางจันทิรา  อินทร์แปลง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบเลือกบุคคลดังกล่าว 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุม มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีเสนอ 
 

ประธาน แจ้งสรุปให้ที่ประชุมทราบ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 
 ๑. นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
 ๒. นายสุรพงษ์  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
 ๓. นายเชลือม  ผดุงดี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
 ๔. นายลือชัย  ผ่องใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
 ๕. นางนันทิพร  หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุม ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการเลือกเสร็จเรียบร้อย
แล้ว กระผมขอแจ้งให้เลาขานุการสภา ได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อที่จะ
ด าเนินการคัดเลือกประธานแปรญัตติและเลขานุการแปรญัตติต่อไป 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภา อบต. ได้ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม เพื่อคัดเลือก
ประธาน ,เลขานุการ , กรรมการ แปรญัตติ ในวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ขอให้คณะกรรมการที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมว่าสมควรก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ กรณีการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัน เวลาใด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๔๕ , ข้อ ๔๙  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอให้
ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันก าหนด 

 

ที่ประชุม  มีมติร่วมกันก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้ ก าหนดระยะเวลาเสนอยื่นค าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง โดยก าหนด
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. (จ านวน ๓ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ) และนัดประชุมคณะกรรมการแปร
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ญัตติในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมในการยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติประชุมแล้วผู้ยื่นแปรญัตติต้องมาร่วมประชุม เพื่อช้ีแจงต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติในวันประชุมด้วย และเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเสร็จแล้วต้องสรุปและ
บันทึกรายงานการประชุมให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทราบ     
เพื่อส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ทราบภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดวันประชุมในการพิจารณาใน วาระที่ ๒ การแปรญัตติ 
และ วาระท่ี ๓ ในการพิจารณาลงมติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

ประธาน ขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม ในการก าหนดวันประชุม วาระที่  ๒ และวาระที่  ๓         
ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง เป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเพ่ือหารือ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากมี
ข้ าราชการ  พ นั ก งานส่ วนต าบ ล  ได้ เก ษี ยณ อายุ ร าชการจ าน วน  ๑  ท่ าน                  
คือ  นางอัญชลีภรณ์  บานช่ืน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า) 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เป็นต าบลต้นแบบในการบริหารจัดการน้ า จังหวัด
สุรินทร์ 

 - โครงการขยายเขตประปาส่ วน ภูมิภาค มาใน เขตของพื้ นที่ ต าบลตาอ็อ ง              
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๔ 

 - ห้วยตราด จะมีการออกแบบและเขียนแบบ ซึ่งให้มีการก าหนดผังน้ าและผังเมือง 
 - เรื่องการประชุมเครือข่ายโรงเรียนบ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ ในการประชุมมีโครงการ

สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียนที่ยากไร้ ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนบ้านขยองในการสร้างบ้าน 
ประธานเครือข่ายร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ได้เงินจ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ก าหนดใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันข้ึนเสาเอก มีผู้ร่วมงาน ประธานเครือข่าย ขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภา อบต. ตาอ็อง ทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานและร่วมบริจาคในครั้งนี้ 
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นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตปรึกษาหารือ ในเรื่องงบประมาณในการร้อง
ทุกข์ กรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีทางลาดชันในการสัญจรไปมาล าบาก             
ให้ด าเนินการแก้ไข ทางต่างระดับคุ้มตะวันตกหมู่บ้านจันรม 

 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ เรื่องขอขยายประปา ให้ด าเนินการซ่อมแซมตัวที่ช ารุด 
กรณีดังกล่าวนี้หมู่บ้านไม่มีเงินงบประมาณในการซ่อมแซม และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เส้นหลัก) มีปัญหาอุปสรรค ประชาชนมีความล าบากในการสัญจร 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ขยายเขตประปา บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ได้ด าเนินการตรวจสอบไปแล้ว จะด าเนินการ
ต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีสมาชิกสภา ฯ ได้แจ้งปัญหาที่
เกิดข้ึน และจะด าเนินการให้ต่อไป 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๕ 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 


