
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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. นายลือชัย  ผ่องใส  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๒. นายชูศักดิ ์  พรหมวัฒน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 

   ๑๓. นายสุวินานัธ ก้านจันทร ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๔. นายวิทยา  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

   ๑๕. นางจันทริา  อินทร์แปลง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 

   ๑๖. นางสาวจิดาภา แก่นเดียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๗. นายสมพงษ์  หวายลี ้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

   ๑๘. นายเสียน  วงค์คลอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
๑๙. นายเสถียร      เขมรัฐ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

๒๐. นางทัศนีย์   เย็นทรวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๑. นายสุทิน  ถูกขนาดด ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 

   ๒๒. นายอนุสรณ์  เจนรอบ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓  

   ๒๓. นายเชลือม  ผดุงด ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ 

   ๒๔. นางบัวล ี  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๕. นายปรีชา  โต๊ะงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   ๒๖. นายพีรพงษ์  ยืนยาว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

๒๗. นายถวัลย์  นิลแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 

๒๘. นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 
    

ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายชิโนทัย  สาคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕         ลาป่วย 
   ๒. นายสะน ุ  งามเจรญิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘          ลาป่วย 
   ๓. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖        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. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งเรื่องของการขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) วันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และที่ผ่านมามีกิจกรรมแซนโฎนตาร่วมกับวัดพิฦกทักษิณ และ
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ ฯ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และกิจกรรมเปิด
ห้องสมุดรักการอ่านที่ศาลาบ้านแสงทรัพย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่ ๑๓ 
ต าบลตาอ็อง ตามแผนแม่บท เพื่อส่งเสริมในการรักการอ่าน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๓  ในการเรียกประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติเกี่ยวกับ
เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ีได้ส่งระเบียบวาระการประชุม ได้ให้ทุกท่านทราบแล้ว และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ลาประชุม ๓ ท่าน ประกอบด้วย  
๑. นายชิโนทัย   สาคร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕     ลาป่วย  
๒. นายสะนุ     งามเจริญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘    ลาป่วย 
๓. นายสุริยะ    ปัญตะยัง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖  ลาป่วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๘ ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน   แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๓ 
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ประธาน แจ้งใหท้ี่ประชุมต่อไป เป็นการรับรองรายงานการประชุม ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุม แจ้งเลขานุการสภา อบต.ตาออ็ง ได้อ่านรายงานสรุปการประชุม 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบจนแล้วเสร็จ และ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้  

  ๑. ขอแก้ไขใบลงช่ือประชุม ล าดับที่ ๔ เนื่องจากนายสมโภชน์  สมมี ไปลงช่ือ
ในช่องของ นายสุรพงษ์  อุไร ซึ่งนายสุรพงษ์  อุไร ได้ขออนุญาตลาประชุม และขอ
แก้ไขผู้ลาประชุมเป็น ๔ ท่าน  จากเดิม  ๓ ท่าน 

  ๒. ขอแก้ไขจ านวนผู้ลงมติรับรองรายงานการประชุมกับมติอนุมัติจากเดิม 
๒๗ เสียง ขอแก้ไขเป็น ๒๖ เสียง และแก้ไขมติรับรองและอนุมัติทุกข้อทั้งหมดที่มีการ
ลงมติ จากข้อ ๓.๑ – ๓.๒๖  

  ๓. ขอแก้ไขหน้าที่ ๔ ข้อ ๓.๑ ตรงเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม หน้าที่  ๑๙๗ ล าดับที่ ๑๖ แก้ไขเป็น แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๗ ล าดับที่ ๑๖  

  ๔. แก้ไขหน้าที่ ๙ ข้อ ๓.๕ ข้อความเดิม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป แก้ไขเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

  ๕. ข้อ ๓.๑๗ แก้ไขจากเดิมเป็น เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน ๒ เครื่อง 
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท 

  ๖. ข้อ ๓.๒๕ เพ่ิมเติมข้อความติดป้ายประชาสัมพันธ์และหลังด าเนินการ
โครงการจนแล้วเสร็จ  

  ๗. แก้ไขข้อความ หน้าที่ ๒๖ แก้ไขจากเดิมเป็น วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
และวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ประธาน แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุม เลขานุการสภา อบต. ได้เสนอขอแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง และเพิ่มเติม
ข้อความที่ตกหล่น แต่สาระส าคัญไม่ได้ท าให้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จึงขออนุมัติที่
ประชุมต่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีมติให้แก้ไขหรือไม่  ขอ
มติต่อที่ประชุม ท่านใดมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติม  ๒๗ เสียง 
 ไม่มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติม ๐ เสียง 
 งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
  

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายและแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
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ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง   ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง   ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

ประธาน แจ้งข้อ  ๓.๑ ขออนุมัติกันเงินโครงการซ่อมแซมและต่อเติมพร้อมปรบัภูมิทัศน์หอ้งน้ า
ข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง จ านวน ๔๙๓,๐๐๐ 
บาท 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดค าช้ีแจงขอกันเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ข้อ ๓.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมพร้อมปรับภูมิทัศน์ห้องน้ าข้าง
ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จ านวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท 
เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมพร้อมปรับภูมิทัศน์ห้องน้ า
ข้างห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ปริมาณงาน ขนาด
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๓๘ ล าดับที ่
๖๙ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 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  แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการกันงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๒ โครงการปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ จ านวนเงิน 
๔๙๙,๐๐๐ บาท  



~ 5 ~ 
 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดค าช้ีแจงขอกันเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ข้อ ๓.๒ โครงการปรับปรุงและต่อเติมหอประชุมอเนกประสงค์ จ านวนเงิน 
๔๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ปริมาณงานขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๔๘ ตารางเมตร ใน
การด าเนินการ ปูกระเบื้อง , งานติดตั้งฉากเวที , งานติดตั้งผ้าม่านฉากเวที , งานติดตั้ง
ผ้าม่านหน้าต่างเดิม , งานประตูและกระจก , งานฉากกั้นห้อง และงานอื่น ๆ ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.    
ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๙๗ 
ล าดับที่ ๑๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 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  แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้อภิปรายเครื่องเสียงในการติดต้ังห้องประชุม อยากให้มี
การติดอุปกรณ์สะท้อนเสียง หรือป้องกันเสียงก้อง 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจง เครื่องเสียงได้ให้ผู้เช่ียวชาญ ในการ
ก าหนดสเปคของเครื่องให้สอดคล้องกับห้องประชุม 

 

นายธีระกานต์  บุญงาม ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ไดช้ี้แจงเพิ่มเติม เครื่องเสียงในห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ไม่มีปัญหา เพราะ สเปคใช้เฉพาะห้องประชุมโดยตรง ล าโพง
ตั้งไว้สูง เสียงจะไม่สะท้อน หรือตีกลับแต่อย่างใด 

 

ประธาน  แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการกันงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งข้อ ๓.๓ ขออนุมัติกันเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรงุสนามกีฬาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง จ านวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดค าช้ีแจงขอกันเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ข้อ ๓.๓ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตาอ็อง จ านวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓๗.๕๐ เมตร 
ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ติดตั้งลวดตาข่ายรอบสนามทั้ง ๔ ด้าน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
และหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๓๘ 
ล าดับที่ ๖๗ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ถนน 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 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  แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการกันงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๔ ขออนุมัติกันเงินโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนา     
นายส าลี วิวาห์สุข หมู่ที่ ๑๑ – นานายยนต์ ไหมทอง หมู่ที่ ๖ จ านวน ๒๓๕,๐๐๐ 
บาท  

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดค าช้ีแจงขอกันเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ข้อ ๓.๔ โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนานายส าลี วิวาห์
สุข) หมู่ที่ ๑๑– นานายยนต์ ไหมทอง หมู่ที่ ๖ จ านวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท ดินยกระดับ
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ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบแปลน อบต.ตาอ็องก าหนด , เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๕ ล าดับที ่
๒๑ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน 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 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการกันงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๕ ขออนุมัติกันเงินจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 

 

ประธาน แจ้งใหท้่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงตามรายละเอียดค าช้ีแจงขอกันเงิน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ข้อ ๓.๕ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) ราคา ๔,๓๐๐บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมกึพิมพ์ (InkTank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙หน้าต่อ
นาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)  
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  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
  ฉบับเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
ไม่ต้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินเพราะเป็นครุภัณฑ์ภายในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 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  แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

ประธาน  ขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมในการกันงบประมาณตามโครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัต ิ ๒๗ เสียง 
ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ ๐ เสียง 
ที่ประชุม  งดออกเสียง ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือหารือ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีท่านใด มีเรื่องเพื่อหารือหรือไม่ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงเรื่องเพื่อหารือ ในการท าบุญองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง และงานแสดงฆุทิตาจิต ช่วงตอนเช้าขอให้สมาชิกสภา อบต. 
ทุกท่านได้ใส่เสื้อสีขาว ช่วงตอนบ่ายก็ใส่เสื้อคาวบอย ในการร่วมงาน 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธาน แจ้งท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง แจ้งในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ อ าเภอเมือง

สุรินทร์แจ้งเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตพระมหิดลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) จะมีสมาชิก อสม. ทุกหมู่บ้าน / โรงเรียน มา
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ร่วมงาน และขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกท่าน ได้มา
ร่วมงานด้วย จะมีกิจกรรมร่วมพัฒนา และขอความร่วมมือทุกท่านในช่วงเช้างาน
ท าบุญองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ตาอ็อง มีน้ าด่ืม 
และสมาชิก อปพร. ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเน้นใน
เรื่องของจิตอาสาในการพัฒนา โดยจะมีการรับสมัครจิตอาสา อยากขอแจ้งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช่วยในการให้ความร่วมมือ เพราะมีการท้วงติง
จากฝ่ายต่าง ๆ ไม่เห็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายสมพงษ์  หวายลี้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ได้น าเสนอการร่วมงานกิจกรรม กระผมเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นประจ า แต่ในการท างานเราไม่ต้องแสดงตัว ผมไปทุกครั้งแต่เป็นมุมมองของแต่ละ
คนในการมองมาที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้น าเสนอเรื่องของกิจกรรมอยากให้ทุกคนมองในแนวทาง
เดียวกัน แต่ให้มองเรื่องของการมีบทบาทของตนเอง เราท าหน้าที่งบประมาณ , 
แผนงาน , โครงการ บางทีฝ่ายปกครองหรือชาวบ้านได้เข้าใจในการท าหน้าที่ต่าง ๆ 
กัน อาจจะมีการต าหนิจากคนอื่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา 

 

ประธาน ได้แจ้งเราต้องมีความอดทนต่อการถูกต าหนิบางเรือ่ง เพราะเรามาพัฒนา เมื่อมาอยู่จุด
ตรงนี้ ต้องช่วยกันร่วมพัฒนา เราไม่ต้องคิดอะไรในส่วนของความร่วมมือ พวกเรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ไปทุกครั้ง และขอความร่วมมือจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องทุกครั้ง อย่าให้เขาว่าได้ 

 

ประธาน แจ้งมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๔ น. 
 
 
 
(ลงช่ือ)..............................................ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 

                   (นายณรงค์  เอิบอิ่ม) 
        ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
                  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
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     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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