
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

........................................................ 
ผู้มาประชุม 

   ๑. นายตรี   สังข์ลาย  ประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

   ๒. นายเสร ี  สูญตรง  รองประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

   ๓. นายสมโภชน์   สมม ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๔. นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๕. นายสุรพงษ์  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

   ๖. นางนันทิพร    หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

   ๗. นายปัญญา  ไทยเหียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

   ๘. นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๙. นายสุเทพ  ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๑๐. นายสุเทียร  แท่นด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

   ๑๑. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

   ๑๒. นายลือชัย  ผ่องใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๓. นายชูศักดิ ์  พรหมวัฒน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๔. นายสุวินานัธ ก้านจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

   ๑๕. นายสะน ุ  งามเจรญิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๖. นางจันทริา  อินทร์แปลง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๗. นางสาวจิดาภา แก่นเดียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๘. นายสมพงษ์  หวายลี ้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๙. นายเสียน  วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

   ๒๐. นางทัศนีย์   เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๑. นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๒. นายเชลือม  ผดุงด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๒๓. นางบัวล ี  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๔. นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

   ๒๕. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายวิทยา  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ลากิจ 
   ๒. นายเสถียร  เขมรัฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ ลากิจ 
   ๓. นายอนุสรณ์  เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ ลากิจ 
   ๔. นายปรีชา  โต๊ะงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔         ลาป่วย 
   ๕. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ ลากิจ 

   ๖. นายถวัลย์  นิลแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕       ลาป่วย 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   ๑. นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต.ตาอ็อง 
   ๒. นายส าเรจ็  วิวาสุข  รองนายก อบต.ตาอ็อง 
   ๓. นายไพโรจน ์  เพราะทอง รองนายก อบต.ตาอ็อง 
   ๔. นางส ารวล  ยวนใจ  เลขานุการนายก อบต.ตาอ็อง 
   ๕. นายณรงค์  เอิบอิม่  เลขานุการสภา อบต.ตาอ็อง 

๖. นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว  รองปลัด อบต.ตาอ็อง 
   ๗. นายพัสกร    ประดบั  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง 

   ๘. นายวิทยากูล  พูนชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   ๙. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ได้อ่านประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สมัยสามัญ    
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ทราบ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งกิจกรรมที่ในพื้นที่ของต าบลตาอ็อง มีการสร้างที่พักอาศัยแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน 
ในพื้นที่บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ โดยมี ส.ส. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร , ผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์ , ประธานเครือข่าย , นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ และท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมการยกเสาเอก โดยมีผู้บริจาคยอด
จ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และมีผู้สมทบร่วมเรื่อย ๆ   

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ีได้ส่งระเบียบวาระการประชุม ได้ให้ทุกท่านทราบแล้ว และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ลาประชุมจ านวน  ๖ ท่ าน 
ประกอบด้วย  
๑. นายวิทยา    อุไร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๒. นายเสถียร   เขมรัฐ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
๓. นายอนุสรณ์  เจนรอบ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 
๔. นายปรีชา    โต๊ะงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
๕. นายพีรพงษ์   ยืนยาว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
๖. นายถวัลย์     นิลแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
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ประธาน แจ้งใหเ้ลขานุการสภา ฯ ได้สรุปรายงานการประชุม ใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งที่ประชุม ขอแก้ไขเอกสารบันทึกการประชุม หน้าที่ ๒ มติที่ลง
ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่ใช่ ๒๔ เสียง 

 

ประธาน ขอมติเห็นชอบแก้ไขบันทึกการประชุม 
 

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

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งแก้ไข หน้าที่ ๑๕ ระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติเป็นเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. , หน้าที่ ๑๖ ยอดผู้บริจาค พื้นที่ขยายประปาเพิ่ม บ้านยาง     
หมู่ที่ ๓ ด้วย , หน้าที่ ๑๗ ตรงนางอนงค์ อภิปราย ข้อความ ขอขยายเขตประปา 

 

ประธาน ไดข้อมติเห็นชอบในการแก้ไข 
 

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

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายและแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
   

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม มีมติไม่รบัรอง    ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง    ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

   วาระที่ ๒  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

ประธาน  ได้แจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ทราบในวาระที่ ๒ การแปร
ญัตติของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ได้จัดส่งค าแปรญัตติให้
ทุกท่านได้ทราบไปแล้ว ในล าดับต่อไป แจ้งให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้ง
และรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แนะน าตัวเอง และคณะกรรมการแปรญัตติท่านอื่น 
ๆ ซึ่งมีเลขานุการกรรมการแปรญัตติ คือ นางนันทิพร หลอดทอง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานในการประชุม การพิจารณาแปรญัตติ ดังนี้ 
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  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการด าเนินการท าหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการประชุมเลือกต าแหน่ง ประธาน และ
เลขานุการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยข้าพเจ้า
ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการแปรญัตติ คือ นาง
นันทิพร  หลอดทอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการด าเนินการท าหน้าที่ในการรับค าแปรญัตติ ไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ยื่นแปรญัตติมาแต่อย่างใด โดยมีท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ยื่นแปรญัตติตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทราบไปแล้ว  ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติได้
มีมติ ในส่วนของรายละเอียดของการประชุมจะขอให้ เลขานุการแปรญัตติได้แจ้งที่
ประชุมทราบต่อไป 

 

นางนันทิพร  หลอดทอง เลขานุการแปรญัตติ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังต่อไปนี้ 

  -ขอแจ้งแก้ไขเอกสารข้อความในการพิมพ์ผิดและตกหล่นข้อความ และในการอ้าง
หน้าที่ของร่างผิดพลาด หน้าที่ ๓,๔ ค าว่า แปรบัญญัติ แก้ไขค าผิดเป็น แปรญัตติ     
ให้ถูกต้อง และข้อความที่ได้แจกให้ที่ประชุม เช่น ล าดับเลขที่ข้อ 

 

ที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมได้เห็นชอบให้แก้ไขข้อความที่ตกให้ถูกต้อง 
 

นางนันทิพร  หลอดทอง เลขานุการแปรญัตติได้ด าเนินการอ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังต่อไปนี้   

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๕.๐๐ น 
 

ประธาน   เปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน   ได้แจ้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านได้เข้าประชุมครบทุกทา่น 
   -ขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ได้เข้าร่วมประชุม 

-ขอขอบคุณ ท่านนายก อบต. ตาอ็อง และท่านปลัด อบต. ตาอ็อง เข้าร่วมประชุมและ
ช้ีแจง 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีแก้ไขหรอืไม ่
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ที่ประชุม  มีมติรบัรอง  ๔  เสียง 
ที่ประชุม  ไม่รับรอง  – เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
   ๓.๑ การแปรญัตติวาระที่ ๒ ของร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมในการยื่นแปรญัตติไมม่ีสมาชิก อบต.ได้ย่ืนแปรญัตติแต่อย่างใด ซึ่งมผีู้ 

ผู้บริหาร อบต.ตาอ็อง ได้ย่ืนแปรญัตติ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ตาอ็อง ได้ช้ีแจงต่อไป 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต.ตาอ็อง ได้ช้ีแจงการขอยื่นแปรญัตติต่อคณะกรรมการดังตอ่ไปนี้ 
๑. การเพิม่เงินงบประมาณแปรญัตติเงินเพิม่จากโครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นบ้าน
นางหาม-เส้นบ้านพสิิฐหน้าที่ (๑๔๙) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางทองบ่อ-
เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนางอารี) ไปเพิม่จ านวน ๑๐๐ บาท ในงบกลางส ารอง
จ่าย 
 

๒. (หน้าที่ ๑๔๙) ปรับลดโครงการก่อสร้างถนนคสน.ช่วงที่ ๑ (เส้นบ้านนางหาม -เส้น
บ้านนายพิสิฐ) ช่วงที่ ๒ (เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนางอารี) ตั้งไว้๑๐๘,๕๐๐ บาท
จ านวน ๑๐๐ บาท โดยแปรญัตติเพิ่มไปในงบกลาง (ส ารองจ่าย) แปรญัตติเพิ่มงบ
กลาง (ส ารองจ่าย) จ านวน ๑๐๐ บาท 
 

๓. ขอแปรญัตติโครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางหาม -เส้นบ้านนายพิสิฐ)   
บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑, ช่วงที่ ๒ โดยแปรญัตติต้ังรายจ่ายโครงการข้ึนใหม่ ตาม
โครงการเดิม (หน้า ๑๔๙) โดยแยกเป็นโครงการใหม่ไม่รวมในโครงการเดียวกัน
ดังต่อไปนี้โครงการก่อสรา้งถนน (คสล. เส้นบ้านนางหาม-เส้นบา้นนายพิสิฐ) ถนนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมเกลี่ย ตกแต่งเรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเลขที่ ทถ.๒-๒๐๔ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้า ๑๒๙ ล าดับที่ ๗ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบันต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้จ านวน ๕๕,๙๐๐ บาท 
 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางทองบ่อ -เส้นบ้านนางอารี) ถนนกว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตกเรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ.๒๐๔ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๗ ล าดับ ๓๐เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้จ านวน ๕๒,๕๐๐ 
บาท ปรับลดงบประมาณโครงการก่อสรา้งหมู่ ที่ ๖ บ้านปราสาท, หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง
,หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 
 

๕. (หน้าที่  ๑๕๑) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนายเตียว อย่าลืมดี)บ้าน
ปราสาท  หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ปรับลดจ านวน ๒๐๐ บาทคงเหลือตาม
งบประมาณ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (ตามโครงการเดิม) 
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   ๖. (หน้าที่ ๑๕๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านปทิดา ไม้หอม-เส้นบ้านนายสวี  

พอกสนิท) บ้านตาอ็องหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๙๙,๓๐๐ บาทปรับลดจ านวน ๓๐๐ บาท 
คงเหลือ ตามงบประมาณจ านวน ๑๙๙,๐๐๐ บาท(ตามโครงการเดิม) 
 

๗. (หน้าที่ ๑๕๕) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางยูร เชิดดอก-เส้นบ้านนาย
บุญช่วย สุรัจ) หมู่ที่ ๑๖ จ านวน ๓๓๙,๗๐๐ บาท ปรับลด ๔๐๐ บาท คงเหลือตาม
งบประมาณจ านวน ๓๓๙,๓๐๐ บาท (ตามโครงการเดิม) 
 

๘. (หน้าที่ ๑๖๔) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็นโครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน (ตามรายละเอียด) แปรญัตติไปตั้งจ่ายอยู่ในประเภท
งานอาคารต่างๆ 
 

๙. (หน้าที่ ๑๖๔) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารญูปโภค เป็นโครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพิฦกทักษิณ หมู่ที่  ๗ (ตามรายละเอียด) แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่อยู่ใน
ประเภทงานอาคารต่างๆ 
 

๑๐. (หน้าที่  ๑๖๕) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิกหมู่ที่ ๑๑        
(ตามรายละเอียด)แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่ประเภทงานอาคารต่างๆ 
 

๑๑. (หน้าที่ ๑๖๕) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง หมู่ที่ ๓ (ตามรายละเอียด) แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่ในประเภทงานอาคารต่างๆ
แปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง (ส ารองจ่าย) ตั้งไว้จ านวน 
๒๑๘,๖๓๐ บาท  ปรับเพิ่มงบประมาณ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน ส ารองจ่าย ๒๑๙,๕๓๐ 
บาท (หน้าที่ ๑๗๐) โดยปรับลดจากโครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กตามข้อ ๑, 
ข้อ ๒, ข้อ ๓ (ตามรายละเอียด) 

                           แปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ส ารองจ่าย) 
๑๒. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ (ข้างบ้านนายเตียว อย่าลืมดี) 
บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ปรับลดจ านวน ๒๐๐ บาทไปเพิ่มงบ
กลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่มจ านวน ๒๐๐ บาท ตั้งไว้จ านวน ๒๑๘,๖๓๐ บาท 
 

๑๓. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางสาวปทิดา ไม้หอม-บ้าน
นายเสวี  พอกสนิท ) บ้านตาอ็องหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๙๙,๓๐๐ บาท ปรับลด ๓๐๐ 
บาทไปเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่มจ านวน ๓๐๐ บาท ตั้งไว้จ านวน ๒๑๘,๖๓๐ 
บาท 
 

๑๔. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางยูร  เชิดดอก-เส้นบ้าน
นายบุญช่วย  สุรัจ) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ จ านวน ๓๓๙,๗๐๐ บาท ปรับลด จ านวน 
๔๐๐ บาท ไปเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่มจ านวน ๔๐๐ บาท ตั้งไว้ ๒๑๘,๖๓๐ 
บาท  
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ประธาน ไดแ้จ้งที่ประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติมีอภิปรายหรือไม่ 
 

นายลือชัย  ผ่องใส กรรมการแปรบัญญัติได้อภิปรายการมีผู้บริหาร อบต. ได้ยื่นแปรบัญญัติในส่วน
งบประมาณที่ตัดออกแล้วไปตั้งจ่ายเพิ่มในรายการใหม่กระผมเห็นด้วย 

 

ปลัด อบต. ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ขอแปรญัตติของผู้บริหาร สืบเนื่องจากมีข้อบกพร่องใน
รายการและข้อความจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้อง 

 

ประธาน ได้ช้ีแจงที่ประชุม มีอภิปรายในรายละเอียดหรือไม่ 
 

นายสุรพงษ์  อุไร กรรมการแปรบัญญัติได้อภิปรายเรื่องถนนขนาดกว้างเดิม ๕ เมตร ของ ม.๒ จะแก้ไข
ได้หรือไม่งบประมาณตั้งไว้ กว้าง ๔ เมตร 

ปลัด อบต. ได้ช้ีแจงโครงมีดังกล่าวสามารถด าเนินการได้โดยต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ก่อนโดยประชุมประชาคมหมู่บ้าน แจ้งส่งเรื่องมาเพื่อประกอบการพิจารณา ในการขอ
ปรับแผน และเสนอต่อสภาในการพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมในการยื่นแปรบัญญัติของผู้บริหาร อบต. ได้ยื่นมาตามรายละเอียด
ข้างต้นแล้วที่ประชุมมีความคิดอย่างไรได้อภิปรายพอสมควรแล้ว กระผมขอมติ
เห็นชอบต่อที่ประชุม 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่ผู้บริหาร อบต. ได้ย่ืนแปรบัญญัติทุกข้อทุกเรื่อง  ๔ เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ       ๐      เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง      ๑      เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน สรุปที่ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติได้มีมติเหน็ชอบด้วยกับผู้บริหารที่ยื่นแปรบัญญัติ
ทุกข้อทุกเรื่อง 

 

ประธาน แจ้ง ๓.๒ เรื่องของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔  
 ของคณะกรรมการแปรบัญญัติประธานได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติได้

พิจารณาของร่างบัญญัติดังกล่าว ในรายรับและรายจ่ายในรายละเอียดไปแล้วที่ประชุม
มีข้อสังเกตความคิดเห็นอย่างไร 

 

นายลือชัย  ผ่องใส ได้อภิปรายในการตั้งงบประมาณรายจ่ายของผู้บริหารมีความเหมาะสมเป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมายและถูกต้องไม่มีปัญหาอะไร 

 

ประธาน ได้แจ้งผู้บริหาร อบต. ได้ช้ีแจง 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. ตาอ็อง ได้ช้ีแจงการตั้งงบประมาณอาจจะไม่ได้ครบทุกหมู่บ้าน เพราะมี
งานโครงการต่าง ๆ ก็ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่หมู่ที่ ไม่ ได้ก็จะจัดสรร
งบประมาณเหลือจ่ายที่มีอยู่ ปี ๒๕๖๓ ทดแทนและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจใน
การท างานของผู้บริหาร อบต. โดยบริหารด้วยค านึงถึงความโปร่งใส 

 

นายตรี  สังขลาย   ได้แจ้งที่ประชุมเรื่องของการแปรญัตติของคณะกรรมการเมื่อประชุมเสร็จแจ้งทางสภา 
อบต. ก็จะได้พิจารณาในวาระที่ ๒,๓ ในการพิจารณาต่อไป 

 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
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ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในส่วนของรายละเอียด
นอกจากที่นายก อบต. ได้ย่ืนแปรญัตติที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับผู้บริหารแต่ใน
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป็นอย่างไรขอมติด้วย 

 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ๔  เสียง 
ที่ประชุม ไม่เห็นชอบ   ๐  เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง   ๑  เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติที่มีประชุมแค่นี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อหารือ (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)  
 

ประธาน ปิดประชุม 
 

นางนันทิพร หลอดทอง เลขานุการแปรญัตติ ได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่
ประชุมได้ทราบ ตามรายงานการประชุมต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง จนแล้วเสร็จ 

 

ประธาน  ได้แจ้งต่อที่ประชุม เลขานุการแปรญัตติได้อ่านรายงานการประชุมเสร็จแล้ว ต่อไปเป็น
การแจ้งให้ผู้ได้ย่ืนแปรญัตติ ได้เสนอแปรญัตติต่อที่ประชุมต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งขอแก้ไขข้อความที่ผิดพลาดที่ประชุม
ตามเอกสารที่ ได้แจกให้ไปแล้ว และขอให้ทุกท่ านได้หยิบเอกสารแปรญัตติ              
พร้อมขอมติความเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑. การเพิ่มเงินงบประมาณแปรญัตติเงินเพิ่มจากโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางหาม-เส้นบ้านพิสิฐหน้าที่ (๑๔๙) โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.(เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนางอารี) ไปเพิ่มจ านวน 
๑๐๐ บาท ในงบกลางส ารองจ่าย 

 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๒. (หน้าที่ ๑๔๙) ปรับลดโครงการก่อสร้างถนนคสน.ช่วงที่ 
๑ (เส้นบ้านนางหาม -เส้นบ้านนายพิสิฐ) ช่วงที่ ๒ (เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้นบ้านนาง
อารี) ตั้งไว้๑๐๘,๕๐๐ บาทจ านวน ๑๐๐ บาท โดยแปรญัตติเพิ่มไปในงบกลาง (ส ารอง
จ่าย) แปรญัตติเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) จ านวน ๑๐๐ บาท 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๓. ขอแปรญัตติโครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนาง
หาม-เส้นบ้านนายพิสิฐ)   บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ช่วงที่ ๑, ช่วงที่ ๒ โดยแปรญัตติตั้ง
รายจ่ายโครงการข้ึนใหม่ ตามโครงการเดิม (หน้า ๑๔๙) โดยแยกเป็นโครงการใหม่ไม่
รวมในโครงการเดียวกันดังต่อไปนี้โครงการก่อสร้างถนน (คสล. เส้นบ้านนางหาม-เส้น
บ้านนายพิสิฐ) ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ย ตก แ ต่ ง เรี ย บ ร้ อ ย ตาม แ บ บ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเลขที่  ทถ.๒-๒๐๔ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๙ ล าดับที่  ๗ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงาน
ไฟฟ้าถนน ตั้งไว้จ านวน ๕๕,๙๐๐ บาท 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้านนางทองบ่อ-เส้น
บ้านนางอารี) ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแตกเรยีบรอ้ย ตามแบบมาตรฐาน
งานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ.๒๐๔ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒๕๖๑ -๒๕๖๕)แก้ ไขครั้ งที่  ๔ /๒๕๖๓ หน้ าที่  ๒๗  ล าดับ  ๓๐เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้า
ถนน ตั้งไว้จ านวน ๕๒,๕๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างหมู่ ที่ ๖ บ้าน
ปราสาท, หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง,หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔  
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๕. (หน้าที่ ๑๕๑) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้าน
นายเตียว อย่าลืมดี) บ้านปราสาท  หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ปรับลดจ านวน 
๒๐๐ บาทคงเหลือตามงบประมาณ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (ตามโครงการเดิม) 
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ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๖. (หน้าที่ ๑๕๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านปทิ
ดา ไม้หอม-เส้นบ้านนายสวี  
พอกสนิท) บ้านตาอ็องหมู่ที่ ๑ จ านวน ๑๙๙,๓๐๐ บาทปรับลดจ านวน ๓๐๐ บาท 
คงเหลือ ตามงบประมาณจ านวน ๑๙๙,๐๐๐ บาท(ตามโครงการเดิม) 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๗. (หน้าที่ ๑๕๕) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เสน้บ้านนาง
ยูร เชิดดอก-เส้นบ้านนายบุญช่วย สุรัจ) หมู่ที่ ๑๖ จ านวน ๓๓๙,๗๐๐ บาท ปรับลด 
๔๐๐ บาท คงเหลือตามงบประมาณจ านวน ๓๓๙,๓๐๐ บาท (ตามโครงการเดิม) 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่  ๘. (หน้าที่  ๑๖๔) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็น
โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน (ตามรายละเอียด) 
แปรญัตติไปตั้งจ่ายอยู่ในประเภทงานอาคารต่างๆ 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๙. (หน้าที่  ๑๖๔) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารญูปโภค เป็น
โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิฦกทักษิณ หมู่ที่ ๗ (ตามรายละเอียด) 
แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่อยู่ในประเภทงานอาคารต่างๆ 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑๐. (หน้าที่ ๑๖๕) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนจิกหมู่ที่๑๑ (ตามรายละเอียด)แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่ประเภทงานอาคาร
ต่างๆ 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑๑. (หน้าที่ ๑๖๕) โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง หมู่ที่ ๓ (ตามรายละเอียด) แปรญัตติไปตั้งจ่ายใหม่
ในประเภทงานอาคารต่างๆแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่าย แผนงานงบกลาง 
(ส ารองจ่าย) ตั้งไว้จ านวน ๒๑๘,๖๓๐ บาท  ปรับเพิ่มงบประมาณ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน 
ส ารองจ่าย ๒๑๙,๕๓๐ บาท (หน้าที่  ๑๗๐) โดยปรับลดจากโครงการสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กตามข้อ ๑, ข้อ ๒, ข้อ ๓ (ตามรายละเอียด) 

                           แปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง (ส ารองจ่าย) 
นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑๒. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ 

(ข้างบ้านนายเตียว อย่าลืมดี) บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ จ านวน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ปรับลด
จ านวน ๒๐๐ บาทไปเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่มจ านวน ๒๐๐ บาท ตั้งไว้
จ านวน ๒๑๘,๖๓๐ บาท 
 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑๓. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เส้นบ้าน
นางสาวปทิดา ไม้หอม-บ้านนายเสวี  พอกสนิท ) บ้านตาอ็องหมู่ที่  ๑ จ านวน 
๑๙๙,๓๐๐ บาท ปรับลด ๓๐๐ บาทไปเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่มจ านวน 
๓๐๐ บาท ตั้งไว้จ านวน ๒๑๘,๖๓๐ บาท 

ประธาน   ขอมติเห็นชอบในการยื่นแปรญัตติ 
 

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

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายก อบต. แปรญัตติข้อที่ ๑๔. (หน้าที่ ๑๗๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้าน
นางยูร  เชิดดอก -เส้นบ้านนายบุญช่วย  สุรัจ) บ้านผักไหม หมู่ที่  ๑๖ จ านวน 
๓๓๙,๗๐๐ บาท ปรับลด จ านวน ๔๐๐ บาท ไปเพิ่มงบกลาง (ส ารองจ่าย) ปรับเพิ่ม
จ านวน ๔๐๐ บาท ตั้งไว้ ๒๑๘,๖๓๐ บาท  
 

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

ประธาน  ได้แจ้งที่ประชุม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอขอแปรญัตติต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในส่วนของรายละเอียดของร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมในการประชุม
พิจารณา วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้เสร็จแล้ว ในการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒,๓ จะพิจารณารวดเดียวไม่ได้ 
ซึ่งเวลาขณะนี้ เวลา ๑๑.๔๐ น. ประธานขอพักการประชุมพิจารณา เวลา ๑๑.๔๐ น. 
และพักรับประทานอาหารเที่ยง และเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ในวาระที่ 
๓ การลงมติเห็นชอบของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

ประธาน  สั่งพักการประชุม ๒๐ นาที  
  และพักรับประทานอาหารเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 

   เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ประธาน  ได้ เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เข้าร่วมประชุมเวลา    
๑๓.๐๐ น.  

 

ประธาน   ได้แจ้งในการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ ๓  
 วาระที่ ๓ การลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
๒๕๖๔ 

 

ประธาน  แจ้งให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ตรวจสอบสมาชิกผู้เข้า
ประชุม 

 

ที่ประชุม  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเข้าร่วมประชุมครบตามจ านวนที่เข้า
ประชุม ๒๕ คน 

 

ประธาน  ขอมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

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

ประธาน  ได้สรุปที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๒๔ เสียง   

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์ 
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ในรายละเอียด และความจ าเป็น ให้ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมต่อไป 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ
โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ สืบเนื่องจากทางส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่
ในงานส านักงาน ซึ่งไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสืบเนื่องจากมีเงิน
งบประมาณที่เหลือ และที่ไม่ได้ใช้ จึงเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ของส านัก
ปลัด อบต.ตาอ็อง ตามรายละเอียดดังน้ี 
๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) ราคา 
๔,๓๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน  ๘,๖๐๐ บาท  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๘,๖๐๐ บาท  

    

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) / เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์    
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ 
x ๑,๒๐๐ dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย
กว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี
ส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที 
(ipm) , มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑
ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยว่า ๕๐ แผ่น , สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal 
และ Custom ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จัดซื้อตาม (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๒. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๑,๖๐๐ บาท  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๑๑,๖๐๐ บาท  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 

ราคา ๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 
๑๑,๖๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) คุณลักษณะพื้นฐาน มีก าลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watt) , สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
นาที ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จัดซื้อตาม (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๓. ตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม.  ราคา  ๔,๕๐๐ บาท  จ านวน ๑ ตู้  
- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่  ๖ จ านวน 
๔,๕๐๐ บาท  
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เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก / เนื่องจาก

ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ 
ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ราคา ๔,๕๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู้ 
จัดซื้อตามราคานอกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. ๒๒ มิ.ย. 
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็น
ครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔. ตู้เช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์  ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์ ราคา ๘,๕๐๐ 
บาท จ านวน  ๑ เครื่อง  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๘,๕๐๐ บาท  
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์ / เนื่องจ าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อตู้เช่ือม
ไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์ ราคา ๘,๕๐๐ บาท จ านวน  
๑ เครื่อง  
 ๑. ใช้ได้กับไฟ AC ๒๒๐ โซลต ์
 ๒. สายเช่ือมพร้อมคีมจับลวดเช่ือม ยาวไม่น้อยกว่า ๗ ม. 
 ๓. สายดินพร้อมคีมจับ ยาวไม่น้อยกว่า ๗ ม. 
 ๔. หน้ากากเช่ือมแบบปรับแสงอัตโนมัติ จ านวน ๑ อัน  

   จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่ง
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เป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. 
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๐  
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะ
เป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๕. ปั๊มลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร  มอเตอร์ไฟฟ้า ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๑ เครื่อง  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท  
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อปั๊มลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร 
มอเตอร์ไฟฟ้า / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อปั๊มลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า 
๙๐ ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง สามารถใช้ได้กับไฟ 
AC ๒๒๐ โวลต์ , ปั๊มลมชนิดขับตรง แบบไร้น้ ามัน เสียงเงียบ , จัดซื้อตามราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๑
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
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ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๖. เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สูบน้ าได้ 
๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ – หมู่ที่ ๓ บ้านยาง 
จ านวน ๓๒,๑๐๐ บาท  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า / เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สูบน้ าได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ราคา ๓๒,๑๐๐ 
บาท จ านวน ๑ เครื่อง , เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า , ขนาดท่อส่ง
ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ มิลลิเมตร) , สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด , ส่ง
น้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต , อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ , จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๘ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๗. ปั๊มน้ าไดโว่ ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต์ สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ ๒๔V หรือกับแผง
โซล่าเซลล์ได้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  
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- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท  
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต ์
/ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ ไว้เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต์ 
สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ ๒๔V หรือกับแผงโซล่าเซลล์ได้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑ เครื่อง , มอเตอร์บัสเลส ก าลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ w แรงดัน DC ๒๔v , 
ปริมาณน้ าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง , สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร , 
จัดซื้อตามราคานอกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. ๒๒ มิ.ย. 
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๘ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๘. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์  ราคา ๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  
- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๖ จ านวน 
๒๓,๓๐๐ บาท  

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ 
กิโลวัตต์  ราคา ๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
เพื่อจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์  ราคา ๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ 
เครื่อง , จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๓ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

 

๙. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว ราคา ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง 
(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ – หมู่ที่ ๓ บ้านยาง 
จ านวน ๖,๙๐๐ บาท  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 
ขนาด ๙ นิ้ว / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือ
ถือ ขนาด ๙ นิ้ว , ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที , ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร , ขนาดที่
ก าหนดเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อยข้ันต่ า , จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะ
เป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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๑๐. เครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว ราคา ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  
- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ – หมู่ที่ ๓ บ้านยาง 
จ านวน ๗,๐๐๐ บาท  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว / 
เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว , ใช้ได้กับไฟ AC 
๒๒๐ โวลต์ , ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ วัตต์ , สามารถตัดตรงและตัดเฉียงได้ , 
จัดซื้อตามราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลว. ๒๒ มิ.ย. 
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะ
เป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๑๑. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู้  
- โอนจากโครงการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ – หมู่ที่ ๓ บ้านยาง 
จ านวน ๘,๐๐๐ บาท  
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ราคา ๘,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๑ ตู้ / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง 
ราคา ๘,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู้ , จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ ไม่ต้องปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
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 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

 

๑๒. เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๒ เครื่อง  เป็นเงิน 
๒๖,๐๐๐ บาท  
- โอนจากโครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประยับ  สุจิตจูล– เส้นบ้าน
นางสาวกานต์ระวี  ไชยหาญ  หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง จ านวน ๒๖,๐๐๐ บาท  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น / เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ราคา ๑๓,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๒ เครื่อง  เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ , เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน , เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า ๓.๕ แรงม้า , รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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ประธาน  แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในการ
ขอเสนออนุมัติโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีเหตุผลความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามข้อ ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ , ๔.๕ สืบเนื่องจากเดิมได้ตั้งจ่ายอยู่
ในค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ซึ่งในข้อเท็จจริง เพื่อเปน็
การตั้งจ่ายให้ถูกต้องในประเภทงานที่ถูกต้อง ต้องตั้งจ่ายในประเภทรายจ่าย ค่าอาคาร
ต่าง ๆ แต่อยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในการ
พิจารณาอนุมัติ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงขอเสนอต่อที่
ประชุมได้พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 

๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 
(เดิม) ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
 (๑) โครงการก่อสร้างโดม ศพค. บ้านยาง ตั้งไว้ ๖๐๒,๐๐๐ บาท (ตาม
เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐๖) โอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ในค่าอาคารต่าง ๆ เป็นโครงการก่อสร้างโดม ศพด. บ้านยาง ตั้งไว้ 
๖๐๒,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดม ศพด. บ้านยาง ขนาดกว้าง 
๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องก าหนด) เพื่อใช้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมประกอบการเรยีนการสอนของเด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครอง
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เป็นไปตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง  

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
   เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการก่อสร้างโดม ศพด.บ้านยาง / 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อกอ่สรา้งโดม ศพด.บ้านยาง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๙๔ ล าดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

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

๔.๓  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง (เดิม)  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
 (๑) โครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง ตั้งไว้ ๖๑๗,๑๐๐ บาท (ตามเอกสาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐๖)  
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในค่าอาคารต่าง ๆ เป็นโครงการก่อสรา้งโดม อบต.ตาออ็ง  
ตั้งไว้ ๖๑๗,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดม อบต.ตาอ็อง ขนาดกว้าง 
๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย 
(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องก าหนด) เพื่อใช้
เป็นสถานที่จัดกิจกรรม รองรับการจัดนิทรรศการ น าเสนอผลิตภัณฑ์และแสดงสินค้า
ของชุมชนต าบลตาอ็อง และผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง / เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้ งงบประมาณไว้เพื่อก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๙๔ ล าดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔.๔  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง (เดิม)         
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
 (๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.   
ตาอ็อง ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๐๗) โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในค่าอาคารต่าง ๆ เป็น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา อบต.ตาอ็อง ตั้งไว้ 
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๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
สภา อบต.ตาอ็อง เนื่องจากสภาพเดิมมีสภาพช ารุดทรุดโทรม เพื่อรองรับการใช้งานได้ 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงต่อ
เติมห้องประชุมสภา อบต. / เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมและปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา อบต. ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๒๓๐ ล าดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)    
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

 

๔.๕  ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง (เดิม) 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
 (๑) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม, กองการศึกษา, 
และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ ๓๔,๙๐๐ บาท (ตามเอกสารข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓) โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในค่าอาคาร
ต่าง ๆ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารกอง
สวัสดิการ , กองการศึกษา ตั้งไว้ ๓๔,๙๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายซ่อมแซมหลังคากอง
สวัสดิการ , กองการศึกษา และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สืบเนื่องจากหลังคา
เดิมเป็นกระเบื้อง สภาพใช้การมานานมีการช ารุด ท าให้กระเบื้องมีการแตกร้าว ท าให้
ช่วงฤดูฝนมีน้ าไหลลงส านักงาน ที่ท างานของบุคลากร เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ วัสดุส านักงาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายในรายการใหม่ 
โดยโอนงบประมาณลดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากส านักงานปลัด 
จ านวนเงิน ๓๔,๙๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (หน้าที่ ๕๙)   
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกอง
สวัสดิการสังคม กองการศึกษา ฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการ
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สังคม กองการศึกษา ฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๖ ล าดับที่ ๑๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔.๖ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ (คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๓๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
๕.๔๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและ
หลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๘,๙๐๐ บาท  
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นลาดยาง – หลังโรงเรียนบ้านจันรม 
หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม  เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นส านักสงฆ์ – นานายพิชัย นึกเจริญ 
หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ  เป็นเงิน ๑๒๔,๒๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายจ านวน หมู่ที่  ๕         
บ้านแจรน  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ 
๗ บ้านอังกัญ  เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา – บ้านนางบุปผา ริ้วศรี 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง  เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ สังข์ลาย – เส้นบ้าน
นางนิตย์  แท่นดี หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์ เป็นเงิน ๕๗,๗๐๐ บาท 
เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ 
(คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ (คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง  
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อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ทถ ๒-๒๐๓ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ล าดับ
ที่ ๑๕ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔.๗ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านปราสาท – บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถนน
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสมัพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแลว้
เสร็จ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้านนางสิรินดา 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง  เป็นเงิน ๖๘,๕๖๐  บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ – คุ้มจอม 
หมู่ที่ ๓ บ้านยาง เป็นเงิน ๘๗,๔๕๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประนอม แยบดี หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านแสงตะวัน  เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก เป็นเงิน ๕๓,๙๙๐ บาท 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการก่อสร้างถนนถนน คสล. จากบ้าน
ปราสาท – บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นไป
ตามแบบมาตรฐาน ทถ ๒-๒๐๓ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๙๓ ล าดับที่ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
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 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

 

๔.๘ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการลงหินคลุก เส้นนานาง
น้อย จารัตน์ เช่ือม ถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านโนนจิก ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งานปรับเกรด ขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ตาอ็อง) งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

-โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก เป็นเงิน ๗๐,๒๑๐ บาท 

-โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสามแยกบ้านนางจนัทร์หอม – บ้าน
นางยอย  ปัญญาเฟื่อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง เป็นเงิน ๖๙,๘๐๐ บาท 

-โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลงัโรงเรียนเสกวิทยาคม หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านแสงตะวัน  เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท 

-โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ที่ ๑๖ เป็นเงิน 
๙๐,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ตาอ็อง เป็นเงิน ๒๔,๙๙๐ บาท 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการลงหินคลุก เส้นนานางน้อย     
จารัตน์ เช่ือม ถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๑๑    
บ้านโนนจิก ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๖ ล าดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
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ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔.๙ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ า     
(เส้นบ้านนางลักษณา ปัญตะยัง – เส้นบ้านนางเสาวคนธ์) หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบล
ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร ยาวทั้งหมด 
๑๐๖.๐๐ เมตร พร้อมวางบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
งบประมาณ   ตั้งไว้ ๙๑,๐๐๐ บาท  
 -โอนจากกองการศึกษา (ครุภัณฑ์ส านักงาน)   

-เก้าอี้เบาะ  เป็นเงิน ๗๗,๔๐๐ บาท 
-เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๔,๘๓๐  บาท 
-โซฟา  เป็นเงิน  ๘,๗๗๐  บาท 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อระบายน้ า (เส้นบ้านนาง
ลักษณา ปัญตะยัง – เส้นบ้านนางเสาวคนธ์) หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ก าหนด และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๕ ล าดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๔ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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๔.๑๐ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการวางท่อระบายน้ า    
เส้นบ้านนายนิยม  – บ้านนายถวิล  อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาวทั้งหมด ๑๒๑.๐๐ น. 
พร้อมวางบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณ  ตั้งไว้ 
๑๐๖,๐๐๐ บาท  
 -โอนจากส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  -ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ ยม    
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อระบายน้ า เส้นบ้านนาย
นิยม  – บ้านนายถวิล  อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่  ๑๔๕ ล าดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

๔.๑๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ความ
ยาวทั้งหมด ๔,๐๕๒.๐๐ เมตร งบประมาณ  ตั้งไว้ ๓๙๑,๐๐๐ บาท  
 -โอนจากส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เป็นเงิน ๓๙๑,๐๐๐ บาท 
 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามแบบแปลน 
อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๔ 
ล าดับ 
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ที่ ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

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

๔.๑๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนน คสล. เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้งสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ถนนกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ งบประมาณ 
ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 -โอนจากกองการศึกษา 
  -เครื่องถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  -โซฟา  เป็นเงิน  ๔,๘๓๐  บาท 
 -โอนจากกองคลัง 
  -โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
 -โอนจากครุภัณฑ์ 
  -เครื่องปรับอากาศ  เป็นเงิน  ๒๕,๑๗๐ บาท 

 

เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย 
 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. 
เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้งสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสง
ทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
ทถ. ๒-๒๐๓ ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๑๒๕ ล าดับที่ ๑๐ เกี่ยวกับการศึกษา จ านวน ๑๕๔,๘๓๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

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

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเพ่ือหารือ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องอื่น ๆ  
 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงข้อราชการในการปรับปรุงแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม เรื่องโครงการก่อสร้างที่ได้ท า
สัญญาไปแล้ว รอผู้รับจ้างลงงาน และมีงานที่จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว รอท าสัญญาในการ
ลงปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อยากให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ได้ตรวจสอบ ช่วยดูแลเกี่ยวกับการลงปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย เพื่อให้ได้คุณภาพ 

 

นายสมพงษ์  หวายลี้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ได้อภิปรายเรื่องของถนนภายในต าบลตาอ็อง ให้ด าเนินการ
ให้จบเส้นทางหลัก ๆ และหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๙ ในการ
ตรวจสอบการท างานก่อสร้างถนนในพื้นที่ได้ดูเป็นประจ า 

 

นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ ได้เสนอปัญหาของหมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอขยายเขตประปาไป
ทางทิศใต้ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ยังไม่ได้ท า เส้นข้างโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนน
จิก ถึง เส้นบ้านนายตุ้  เย็นทรวง 

 

นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาถนนของบ้าน
ปราสาท หมู่ที่ ๖ – บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ กรณีมีการใช้จ่ายเงินสะสม อยากเสนอ
ให้บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ – บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ ให้ต่อเนื่องอยากเสนอในปี 
๒๕๖๔ ต่อไป อยากเสนอประธาน โครงการที่อยากให้เกิดข้ึนได้เสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง โครงการแสดงสินค้าของต าบลตาอ็งอ อยากให้เกิดจุดแสดง
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สินค้าตรงของ หมู่ที่  ๕ เพราะเราะลืมไปในเรื่องจุดแข็งของเราอยากให้ อบต.          
ได้ด าเนินการ อยากให้ศึกษาการขอใช้พื้นที่ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ช้ีแจงเรื่องการท าถนนหลายแห่งมี หมู่ที่ ๓ ,๙ , 
๑๒ มีอยู่ในแผนพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว เรื่องของการขยายเขตประปา มีปรากฏใน
แผนพัฒนา  

 - กรณีจัดตั้งศูนย์จุดจ าหน่ายสินค้า ฝากให้ปลัด อบต.ตาอ็อง ได้ไปศึกษาระเบียบใน
การจัดต้ังศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

 - กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เราไม่แยกซื้อแยกจ้าง เพราะต้องการความโปร่งใส ท าให้มี
ผู้ รับจ้างเสนอราคาแข่งขันกัน ลดราคาเยอะ ท าให้มี เงินเหลือจ่ายประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท าให้เรามีเงินมาบริหารจัดการ เพื่อตั้งจ่ายโครงการ และรายการ
อื่น ๆ ใหม่ได้อีก นับว่าเป็นการประหยัดเงินงบประมาณ ไม่ต้องใช้จ่ายเงินสะสม 

 

ประธาน แจ้งต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกท่าน ที่มาประชุม
โดยตลอด โดยถือเป็นหน้าที่เราต้องมา ส่วนท่านที่ลาก็ถือว่ามีภารกิจ ในส่วนการ
ก าหนดประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญ ได้ประชุมครบสมัยประชุมแล้ว ในส่วนกรณีมี
เรื่องด่วน จ าเป็นต้องขอเปิดสมัยประชุม สมัยวิสามัญ ต่อท่านนายอ าเภอเมืองสุรินทร์
ต่อไป 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ 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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