
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) 
เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
........................................................ 

ผู้มาประชุม 

   ๑. นายเสร ี  สูญตรง  รองประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

   ๒. นายสมโภชน์   สมม ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๓. นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   ๔. นางนันทิพร    หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

   ๕. นายปัญญา  ไทยเหียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

   ๖. นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๗. นายสุเทพ  ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 

   ๘. นายสุเทียร  แท่นด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

   ๙. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

   ๑๐. นายลือชัย  ผ่องใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๑. นายชูศักดิ ์  พรหมวัฒน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๒. นายสุวินานัธ ก้านจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๓. นายวิทยา  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

   ๑๔. นายสะน ุ  งามเจรญิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๕. นางจันทริา  อินทร์แปลง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๖. นางสาวจิดาภา แก่นเดียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๗. นายสมพงษ์  หวายลี ้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

๑๘. นายเสถียร      เขมรัฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

๑๙. นางทัศนีย์   เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๐. นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๑. นายอนุสรณ์  เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓  

   ๒๒. นายเชลือม  ผดุงด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๒๓. นางบัวล ี  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๔. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

๒๕. นายถวัลย์  นิลแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

๒๖. นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

   ๒๗. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายตรี   สังข์ลาย  ประธานสภา อบต.ตาอ็อง   
   ๒. นายเสียน  วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐         ลาป่วย 
   ๓. นายปรีชา  โต๊ะงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔         ลาป่วย 

   ๔. นายสุรพงษ์    อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒         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. นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลงั 

   ๘. นายพัสกร    ประดบั  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง 

   ๙. นายวิทยากูล  พูนชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   ๑๐. นายชัชพิสิฐ  อุไร  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

   ๑๑. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายณรงค์   เอิบอิ่ม เลขานุการสภา ฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ได้มีภารกิจ ไม่สามารถมาประชุมได้ และท่านได้แจ้งให้ทราบ ไม่สามารถ
ยื่นใบลาต่อท่านนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ได้ทัน ดังนั้นจึงเรียนเชิญ นายเสรี  สูญตรง 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ท าหน้าที่ในการประชุมต่อไป 

 

ประธาน กระผม นายเสรี  สูญตรง ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ได้ท าหน้าที่ในการประชุมแทนประธานสภา อบต.ตาอ็อง นายตรี  สังข์ลาย ในการท า
หน้าที่ในการประชุมวันน้ี ในการด าเนินการเป็นประธานในที่ประชุม  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้อ่านประกาศ สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ (ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓) ตามที่นายอ าเภอเมือง
สุรินทร์ได้เปิดประชุม ในการอนุมัติเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และ สมัยวิสามญั 
สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามประกาศที่ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบไปแล้ว  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ีได้ส่งระเบียบวาระการประชุม ได้ให้ทุกท่านทราบแล้ว และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ขาดประชุมและลาประชุม ๔ ท่าน 
ประกอบด้วย  
๑. นายตรี        สังข์ลาย   ประธานสภา อบต.ตาอ็อง    (ไม่มีใบลา)  
๒. นายเสียน    วงค์คลอง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐   ลาป่วย 
๓. นายปรีชา    โต๊ะงาม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔   ลาป่วย 
๔. นายสุรพงษ์   อุไร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒     ลาป่วย  
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ที่ประชุม  รับทราบ 
   มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๑๑ ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน   แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

ประธาน แจ้งใหท้ี่ประชุมต่อไป เป็นการรับรองรายงานการประชุม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม แจ้งเลขานุการสภา อบต.ตาออ็ง ได้อ่านรายงานสรุปการประชุม 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบจนแล้วเสร็จ และ
ขอแก้ไขข้อความเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่ ๑๘  ข้อที่ ๘ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์  ราคา ๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  

- โอนจากโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่  ๖       
จากเดิม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น จ านวน ๒๓,๓๐๐ บาท 

๒. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่  ๒๕ ข้อ ๔.๖ ขอ
อนุมัติ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอแก้ไขช่ือโครงการ ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มโชค-หนองบัวแดง) บ้านปรีง หมู่ที่ 
๑๔ เช่ือม บ้านยาง หมู่ที่  ๓ แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  ๑๔        
(คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ (คุ้มหนองบัวแดง) 

  ๓. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๒ ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมข้อความเป็น เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
และแก้ไข ข้อ ๔.๗ ขอแก้ไขช่ือโครงการ ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ (เส้นบ้านปราสาท – บ้านแสงทรัพย์) บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ เช่ือม บ้านแสง
ทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านปราสาท – บ้าน
แสงทรัพย์ 

 

๔ .ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่  ๒๗ ข้อ ๔.๘         
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  ขอแก้ไขช่ือโครงการ ข้อความเดิม
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลกุ (เส้นนานางน้อย จารัตน์ เช่ือมถนนลาดยาง 
สายสุรินทร์-สังขะ) บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ขอแก้ไขเป็น โครงการลงหินคลุก เส้นนานางน้อย จารัตน์ เช่ือม ถนนลาดยาง 
สายสุรินทร์ – สังขะ พร้อมวางท่อระบายน้ า งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า จากเดิม ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร     
ขอแก้ไขเป็น ๓,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ 
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ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย (ตามแบบ อบต.ตาอ็อง) งบประมาณ ตั้ง
ไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

 

๕. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่  ๒๙ ข้อ ๔.๑๐ 
เหตุผล / ค าช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
และขอแก้ไขช่ือโครงการ ข้อความเดิม โครงการวางท่อระบายน้ า (เส้นบ้านนายนิยม 
ปัญตะยัง – บ้านนายถวิล  อุไร) บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ ขอแก้ไขเป็น โครงการวางท่อ
ระบายน้ า เส้นบ้านนายนิยม  – บ้านนายถวิล  อุไร  หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ 

 

๖. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่ ๒๙ ข้อ ๔.๑๑ แก้ไข
ช่ือโครงการ ข้อความเดิม โครงการขยายเขตประปา บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘ ขอแก้ไข
เป็น โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ 

   

  ๗. ขอแก้ไขเอกสารในบันทึกรายงานการประชุม หน้าที่  ๓๐ ข้อ ๔.๑๒ 
เหตุผล / ค าช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และขอ
แก้ไขช่ือโครงการ ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้าน
นายเอียง แจ้งสว่าง – สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์) บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓   
ขอแก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้งสว่าง 
– สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์  

  เหตุผลสืบเนื่องจาก ข้อความผิดพลาดในการพิมพ์ เอกสาร จึงขอแก้ไข
ข้อความให้ถูกต้อง 

 

ประธาน ขอมติแก้ไขข้อความตามที่เลขานุการสภา อบต.ตาอ็งอ ได้แก้ไข  

 

ที่ประชุม มีมตใิห้แก้ไข  ๒๖ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง   ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมต่อไป เป็นการพิจารณาเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และขอกันเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรายละเอียด ทางงานกิจการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง และ
ผู้บริหารได้เสนอขอแก้ไขตามเอกสารให้ถูกต้อง ข้อ ๓.๑ เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
แก้ไขเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และในล าดับต่อไป ให้ผู้บริหารได้ช้ีแจงต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง สืบเนื่องจากมีเงินงบประมาณที่เหลือ
จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เสนอขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

    โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
๓.๑  โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงและต่อเติม
หอประชุมอเนกประสงค์ จ านวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อ
เติมห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ปริมาณงานขนาดพื้นที่
ใช้สอย ๔๔๘ ตารางเมตร ในการด าเนินการ ปูกระเบื้อง , งานติดตั้งฉากเวที , งาน
ติดตั้งผ้าม่านฉากเวที , งานติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างเดิม , งานประตูและกระจก , งาน
ฉากกั้นห้อง และงานอื่น ๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแล้วเสรจ็ 
เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หน้าที่ ๑๙๗ ล าดับที่ ๑๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   โอนลดจากส านักงานปลัด 
   - เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  ๔๔๕,๕๙๐  บาท 
   - เงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  จ านวน  ๓๔,๑๘๐ บาท 
   - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน ๑๙,๒๓๐ บาท 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
ของสภาท้องถ่ิน 

สืบเนื่องจาก มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมดังกล่าว ให้มี
ความพร้อมกับการใช้งานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ใน
การใช้จัดฝึกอบรมต่างๆ และส าหรับบริการประชาชนในการบริการหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่มาขอใช้สถานที่ในการบริการประชาชนในพื้นที่ต าบลตาอ็อง 

 

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
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นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ได้อภิปรายเรื่องของประมาณการ ใบ ปร.๔ ของโครงการ
ดังกล่าว ฯ 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๒ โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ต่อเติมพร้อมปรับภูมิทัศน์ห้องน้ าข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง จ านวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซม
และต่อเติมพร้อมปรับภูมิทัศน์ห้องน้ าข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ปริมาณงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.
ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๓) หน้าที่  ๓๘ ล าดับที่  ๖๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

    โอนลดจาก  
- ส านักงานปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  ๒๘,๒๓๐ บาท  

   - กองคลัง  เงินเดือนพนักงาน จ านวน ๒๕๓,๓๐๓  บาท 
   - กองคลัง  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน ๔๔,๕๖๔ บาท 
   - กองคลัง  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  ๑๖๖,๙๐๓ บาท 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
ของสภาท้องถ่ิน 

สืบเนื่องจาก ห้องน้ าดังกล่าวได้สร้างมานานมีสภาพการช ารุด จึงจ าเป็นต้อง
ซ่อมแซม ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นประจ า และเป็นการปรับปรุงเพื่อบริการประชาชนใน
การบริการ จ าเป็นต้องปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามในการบริการประชาชน 

 

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ อภิปรายเรื่องห้องน้ า เป็นสิ่งที่ดี ในส่วนของงานปรับภูมิ
ทัศน์ ในรายละเอียด ๓๙ รายการ ในส่วนของรายละเอียดมีราคาสูงเกินความจ าเป็น 
ได้มีการปรับราคาและดูราคา อยากให้ดูต้นไม้เล็ก ๆ  
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นางนันทิพร  หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ ดิฉันขออภิปราย ในเรื่องของงบประมาณ อยากให้
ตรวจสอบราคา เพิ่มเติม ห้องน้ ามีห้องอาบน้ าส าหรับผู้มาบริการ ในส่วนของราคาของ
ต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ อาจมีราคาสูง 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งรายละเอียดในการตามที่สมาชิกสภา
อบต. ได้อภิปรายว่ามีราคาสูงเกินไป ในการประมาณการในการด าเนินการจัดซื้อ
จะต้องหาราคาที่ไม่สูงเกินไป ในการด าเนินการอยากให้ซื้อต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ในส่วน
ห้องอาบน้ าส าหรับทางผู้บริหาร ก็จะได้ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๓ โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จ านวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรบัปรงุสนามกฬีาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง ๓๗.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ติดตั้งลวดตาข่ายรอบสนามทั้ง ๔ 
ด้าน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  เป็นไปตามแบบ
แปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๓๘ ล าดับที่ ๖๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 

โอนลดจาก  
- กองคลัง  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  ๑๕,๙๙๗ บาท  

   - กองการศึกษา  เงินเดือนพนักงาน จ านวน ๕๖,๓๒๐  บาท 
   - กองการศึกษา  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน ๒๔๐,๕๐๕ บาท 
   - กองการศึกษา  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๑๒,๗๔๐ บาท 
   - กองการศึกษา  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  ๒๗,๖๐๐ บาท 
   - กองช่าง  เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  ๒๐,๘๓๘ บาท 
 

เหตุผลและความจ าเป็น ในการขอโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ สืบเนื่องจาก
องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง มีสนามกีฬาฟุตบอลเดิม แต่เนื่องจากสภาพใช้การมา
นาน และมีน้ าท่วมขัง ท าให้การจัดกิจกรรมในการจัดการแข่งขันและการด าเนินการ
อื่น ๆ ควรใช้พื้นที่ในการจัดกิจรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ไม่สะดวก
เท่าที่ควร มีน้ าท่วมขัง เป็นหลุม เป็นบ่อ ประกอบกับไม่มีสนามที่ได้มาตรฐาน ส าหรับ
จัดกิจกรรมกีฬา และให้เยาวชนประชาชนได้ออกก าลังกาย อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณใน
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หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถ่ิน 

 

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

นายสมพงษ์  หวายลี้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ได้อภิปรายเรื่องสนามกีฬา ขนาดความกว้าง ยาว ของ
สนามต้องดูให้ดี และต้องวางแผนให้ดี ถ้าท าสนามได้ดี ก็จะมีรายได้ คนเขามาเช่าเล่น 
จะได้มีรายได้เข้าองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง และก าหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา อบต.ตาอ็อง 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงกรณีสนามกีฬาให้ที่ประชุม เพราะ 
อบต. ได้เคยด าเนินการมาแล้ว แต่สนามใช้การมานาน จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน  

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน  แจ้งข้อ ๓.๔ โอนงบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก (เส้นนานายส าลี วิวาห์สุข) หมู่ที่ ๑๑ – นานายยนต์ ไหมทอง หมู่ที่  ๖ 
จ านวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท ดินยกระดับขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูง
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกขนาด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบ
แปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๕ ล าดับที่ ๒๑ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 โอนลดจาก  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนานางน้อย จา
รัตน์ เช่ือมถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ) บ้านโนนจิก หมู่ที่  ๑๑ ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย (ตามแบบ อบต.     
ตาอ็อง) งบประมาณ  ๒๓๕,๐๐๐ บาท เหตุผลและความจ าเป็น ในการโอนตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้างท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถ่ิน 

สบืเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วนและประชาชนเดือดร้อน 
ในการสัญจรไปมา ประกอบโครงการลงหินคลุก เส้นนานางน้อย จารัตน์ ไม่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในปี ๒๕๖๓ จึงมีความจ าเป็นต้องขอเสนออนุมัติ โอน
งบประมาณตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ตามโครงการดังกล่าวนี้ 

 

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ได้อภิปรายถนนเส้นทางนี้มีความจ าเป็นมากในการสัญจร
ชาวบ้านปราสาท สัญจรไปท าการเกษตร ไปนาเป็นประจ า ล าบากมาก 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้มอบหมายให้รองส าเร็จ ได้ช้ีแจงต่อที่
ประชุมทราบ 

 

นายส าเร็จ  วิวาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ ช้ีแจง กรณีโครงการดังกล่าวนี้ ไม่มี
ปัญหาในการด าเนินการ ยกระดับถนนดิน 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 
ประธาน  ได้สรุปในการขออนุมัติในการโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ ที่ประชุมได้มีมติ ๒๗ เสียง 

ให้อนุมัติ และผู้บริหารได้ไปบริหารงานในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อต าบลตาอ็อง
ต่อไป 

 

๓.๕ ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท  
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ
ต่อนาที , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที (ipm) , มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น ,
สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , และ Custom จัดซื้อตาม (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 -โอนจากกองคลัง ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานเหล็ก ๕ ฟุต) เป็นเงิน 
๔,๓๐๐ บาท 
  

เหตุผลและความจ าเป็น ในการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอน
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจสภาท้องถ่ิน 
 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งต่อทีป่ระชุมเป็นการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาออ็ง ได้ช้ีแจงต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องเพือ่ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติเป็นรายข้อต่อไป 

  ๓.๖ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๖ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
๓.๖ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ) คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi ,มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที่ (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที , มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ 
ภาพ ต่อนาที(ipm) ,  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่
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น้อยกว่า ๑ ช่อง , มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยว่า ๕๐ แผ่น , สามารถใช้ได้กับ A๔ , 
Letter , และ Custom จัดซื้อตาม (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) ไม่ต้องปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๗ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๗ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องส ารองไพฟ้า ขนาด ๑ KVA ราคา 

๕,๘๐๐ บาท จ านน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ KVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง /เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้
เพื่อจัดซื้อเครื่องส าของไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ราคา ๕,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง 
เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓) คุณลักษณะพื้นฐาน มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watt) , สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า ๑๕ นาที จัดซื้อตาม (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ฉบับเดือนพฤษภาคม๒๕๖๓) ไม่ต้องปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตา   
อ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๘ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๘ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก ขนาด กว้างไม่น้อย

กว่า ๓๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ชม.สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชม. ราคา ๔,๕๐๐ บาท 
จ านวน ๑ ตู้ เพื่อจัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก  เนื่องจากไม่ได้ตั้งประมาณไว้เพื่อ
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ 
ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. ราคา ๔,๕๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู้ จัดซื้อตามราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา   ซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่  ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็น
ครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ น
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๙ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
 

ข้อ ๓.๙ ขออนุมัตกิันเงินจัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ แอมป์ ราคา ๘,๕๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้าระบบ
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อินเวอร์เตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อ
จัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมป์ ราคา ๘,๕๐๐ 
บาท จ านวน ๑ เครื่อง 

    ๑. ใช้ได้กับไฟ AC ๒๒๐ โซลต ์
    ๒. สายเช่ือมพร้อมคีมจบัลวดเช่ือม ยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร 
    ๓. สายดินพร้อมคีมจบั ยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร 
    ๔. หน้ากากเช่ือมแบบปรบัแสงอัตโนมัติ จ านวน ๑ อัน 

จัดซื้อตามราคานอกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคา
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่         
๒๒ มิ ถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน          
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๐ 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๐ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๐ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อปั๊มลม ขนาดถังไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร 

มอเตอร์ไฟฟ้า ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อจัดซื้อปั๊มลม ขนาดถังไม่
น้อยกว่า ๙๐ ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ เครื่อง สามารถ
ใช้ได้กับไฟ AC ๒๒๐ โวลต์, ปั๊มลมชนิดขับตรง แบบไร้น้ ามัน เสียงเงียบ , จัดซื้อตาม
ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครภัุณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์    จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๒๕๑ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๑ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดท่อส่ง     ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สูบน้ าได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท 
จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อส่งไม่
น้อยกว่า ๔ นิ้ว สูบน้ าได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ราคา ๓๒,๑๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง, 
เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า, ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐๐ 
มิลลิเมตร) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 
เมตร หรือประมาณ ๔๕ ฟุต, อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ า และมอเตอร์ไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้, จัดซื้อตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๘ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๒ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓ .๑๒ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต์ 

สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ ๒๔V หรือกับแผงโซล่าเซลล์ได้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต์ เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ าไดไว ท่อ ๒ นิ้ว DC ๒๔ โวลต์ สามารถใช้งานกับ
แบตเตอรี่ ๒๔V หรือกับแผงโซล่าเซลล์ได้ ราคา ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง, 
มอเตอร์บัสเลส ก าลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ W แรงดัน DC ๒๔V ปริมาณน้ าสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร/ช่ัวโมง , สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร จัดซื้อตามราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๕๑-๒๕๖๕) ฉบับ
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๘ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน   แจ้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อภิปรายหรือไม่ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายการตั้งงบประมาณจัดซื้อไดโว่ท่อ ๒ นิ้ว อยาก
ให้ทางผู้รับผิดชอบได้ช่วยดู ให้ดีในการจัดซื้อ ดูรายละเอียดของครุภัณฑ์ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับไว้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ศึกษารายละเอียดให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนจัดซื้อ 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 



~ 16 ~ 
 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๓ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๓ ขออนุมัตกิันเงินจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ราคา 

๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ราด 
๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ ราคา ๒๓,๓๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๕๓  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๔ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๔ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว 

ราคา ๖,๙๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อจัดซื้อเลื่อย
วงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๙ นิ้ว, ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
๑,๗๐๐ วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบต่อนาที, ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า 
๖๐ มิลลิเมตร, ขนาดที่ก าหนดเป็น  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยข้ันต่ า, จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๕ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๕ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว ราคา ๗,๐๐๐ 

บาท จ านวน ๑ เครื่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว เนื่องจากไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว ใช้ได้กับไฟ AC ๒๒๐ โวลต์, 
ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ วัตต์ สามารถตัดตรงและตัดเฉียงได้ จัดซื้อตามราคา
นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด ซึ่งเป็นราคาประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
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ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๖ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนุมัติ  
ข้อ ๓.๑๖ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท 

จ านวน ๑ ตู้ เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ราคา ๘ ,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู ้
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ราคา ๘,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑ ตู้ จัดซื้อตามราคาครุภัณฑ์ ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพราะ
เป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๗ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัต ิ

ข้อ ๓.๑๗ ขออนุมัตกิันเงินจัดซือ้เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ราคา ๑๓,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท เพือ่จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ราคา ๑๓,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน , เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย 
กว่า ๓.๕ แรงม้า รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๘ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๑๘ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดม ศพด. บ้านยาง ตั้งไว้ 

๖๐๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดม ศพด. บ้านยาง ขนาดกว้าง 
๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๙๔ ล าดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายเรื่องขนาดกว้าง ยาว ของโดมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง กว้าง ยาว ขนาดเท่ากัน แต่ท าไม
งบประมาณไม่เท่ากัน 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงรายละเอียดของงานอาจจะเหมือนกัน 
ตามใบ ปร.๔ ในรายละเอียดงานก่อสร้าง 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๑๙ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
 

ข้อ ๓.๑๙ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดม อบต.ตาอ็อง ตั้งไว้ 
๖๑๗,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารโดม อบต.ตาอ็อง ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๙๔ ล าดับที่ ๑๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๐ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๐ ขออนุมัตกิันเงินจัดจ้างโครงการปรับปรงุและต่อเติมอาคารกอง

สวัสดิการสงัคม, กองการศึกษา และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ ๓๔,๙๐๐ 
บาท ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที ่๑๙๖ ล าดับที ่๑๒ ตั้ง
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๑ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๑ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔   

(คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ (คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๓๖๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดิน 
ถมไม่น้อยกว่า ๕ .๔๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๘,๙๐๐ 
บาท เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ทถ ๒-๒๐๓ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ .ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ล าดับที่ ๑๕ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
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ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๒ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๒ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

ปราสาท – บ้านแสงทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถนน
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๔๖๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๑๘๔.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ  ดินถมไม่น้อยกว่า ๒.๗๖  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการ
จนแล้วเสร็จ  งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๕๐ ,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแบบมาตรฐาน           
ทถ ๒-๒๐๓ ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๓ ล าดับที่ ๖ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๓ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๓ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ า เส้นบ้านนาง

ลักษณา ปัญตะยัง – เส้นบ้านนางเสาวคนธ์  หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร ยาวทั้งหมด ๑๐๖.๐๐ เมตร 
พร้อมวางบ่อพัก จ านวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย งบประมาณตั้งไว้ 
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๙๑,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๕ ล าดับที่ ๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๔ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๔ ขออนุมัติกันเงินจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ า เส้นบ้านนาย

นิยม – บ้านนายถวิล อุไร หมู่ที่  ๗ บ้านอังกัญ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ขนาดท่อ ศก.๐.๔๐ เมตร ยาวทั้งหมด ๑๒๑.๐๐ น. พร้อมวางบ่อพัก 
จ าบวน ๙ บ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยงบประมาณ ตั้งไว้ ๑๐๖,๐๐๐ บาท ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการโครงการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ 
๑๔๕ ล าดับที่ ๑๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององ ค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
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ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๕ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
 

ข้อ ๓.๒๕ ขออนุมัตกิันเงินจัดจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
บ้านเสกแอ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ความยาวทั้งหมด 
๔,๐๕๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๙๑,๐๐๐ บาท ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและ
หลังด าเนินการโครงการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ก าหนด และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๓๔  
ล าดับที่ ๕๗ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง ข้อ ๓.๒๖ 
 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงขออนมุัติ 
ข้อ ๓.๒๖ ขออนุมัตกิันเงินจัดจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน คสล. 

เส้นบ้านนายเอี้ยง แจ้งสว่าง - สามแยกบ้านนายไสว แจ่มจันทร์ หมู่ที่  ๑๓ บ้านแสง
ทรัพย์ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
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พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ งบประมาณ
ตั้งไว้๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๗  ล าดับที่ ๒๙ 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่  ๓)       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ิน
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๖ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพ่ือหารือ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ขอหารือ ๒ เรื่อง 
๑. เรื่องบ้านจันรมมกีารถมดินสูงเกินความจ าเป็น ขอให้ได้ตรวจสอบขอหารือ

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะชาวบ้านมี
ความกังวลในเรื่องความปลอดภัย 

๒. เรื่องของไฟฟ้าทางถนนที่ดับไปหลายเดือน เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรไป
มาเยอะมาก ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และชีวิต ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล    
ตาอ็องได้แก้ไขปัญหา 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ช้ีแจงเรื่อง พรบ.การควบคุมอาคารและการขุดดิน
และถมดิน 

 
นายวิทยากูล  พูนชัย ผู้อ านวยการกองช่าง  แจ้งได้ก าหนดการถมดินต้องมีแนวกั้นน้ าและดินไม่ให้ดินไหลไป

สร้างความเดือดร้อนคนอื่น 
 - เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ก าลังหาแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการ

ซ่อมแซมและอุปกรณ์ 
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ประธาน ได้แจ้งกรณีการขุดดินและถมดิน จะมีการก าหนดขนาดการขุดห่างจากที่ข้างเคียงตาม
ระยะก าหนดไว้ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องจัดการแสดงมุฑิตาจิตของนาง
อัญชลีภรณ์  บานช่ืน (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี) ลูกจ้างประจ าได้ครบอายุ ๖๐ ปี 
ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก าหนดเวลาดังนี้ 

  -เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ได้ท าบุญองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และ
เลี้ยงเพลพระ 

  -เวลา ๑๕.๐๐ น. ก าหนดการแสดงมุฑิตาจิตให้กับ นางอัญชลีภรณ์ บานช่ืน 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเรื่องอื่น ๆ  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ ได้ลงนามอนุมัติ ประกาศให้ใช้
แล้ว ซึ่งก าหนดบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 -กองการศึกษาได้ก าหนดจัดงานเปิดห้องสมุด ไว้ให้ประชาชนบริการแล้ว ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรพัย์หลังเก่า ตั้งอยู่ บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ จะมีหนังสือต่าง 
ๆ ที่เป็นสาระ ความรู้ไว้บริการ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 -เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ กองการศึกษาได้ก าหนดจัดงานประเพณีแซนโฎน
ตา ณ โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯ หมู่ที่ ๑๖ มีประชาชน , ครู , นักเรียน , วัด  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง , สมาชิกสภา อบต. , ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 -แจ้งการแจกเบี้ยยังชีพที่ไม่เป็นไปตามก าหนด ให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ         
ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

 

นายชัชพิสิฐ  อุไร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ ได้ช้ีแจงกรณี เบี้ยยังชีพการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา ตอนนี้ก าลังด าเนินการแก้ไข เกลี่ยเงินและเงินเข้าแล้ว ในวันที่  ๑๗ 
กันยายน ๒๕๖๓ นี้ และปี ๒๕๖๕ ผู้ที่เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๔ – ๑ กันยายน 
๒๕๐๕ ให้มาข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และได้แจ้ง
รายงานโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เนื่องจากภาวะโควิดและบางโครงการก็มีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ จัดอบรมและซ้ ากับโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และมีโครงการอบรมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูล
ฝอยน้ าเสีย และมลพิษในชุมชน บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการไป
แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  
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นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้แจ้งเรื่องโครงการจิตอาสาที่จะเลือกพื้นที่ด าเนินกิจกรรม
ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ ในพื้นที่ บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ โดยมีนายอ าเภอเมือง
สุรินทร์ ได้มาร่วมกิจกรรม 

 -กิจกรรมการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัย ฯ ได้ด าเนินการในพื้นที่โรงเรียนบ้านอังกัญ
เสกแอ ฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม เสร็จแล้ว 

 

นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้แจ้งงานโครงการก่อสร้าง ได้ด าเนินการเสร็จไปแล้ว และ
เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ ๓ โครงการ และระหว่างส่งมอบงาน และเหลือโครงการ
ขออนุมัติโอนต้ังจ่ายใหม่ และขอกันเงินงบประมาณ 

 

นายลือชัย  ผ่องใส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ได้แจ้งในการก าหนดรวบรวมเงิน เพื่อจัดซื้อของขวัญเลี้ยง
ส่งพนักงานครบอายุราชการ ๖๐ ปี ในวันประชุมวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นี ้

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้ง ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสร็จแล้ว อนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว 
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ประธาน แจ้งมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ได้แจ้ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก าหนดประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมและหนังสือแจกไปแล้ว ในสมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒ (ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓)        
ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

ประธาน ได้สรุปการประชุมได้ประชุมครบตามระเบยีบวาระการประชุมครบแลว้ ประธานขอปิด
การประชุม  

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๐ 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 
 
 
 
 


