
  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
สมัยวิสามญั สมัยที่ ๓  

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

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

   ๑. นายเสร ี  สูญตรง  รองประธานสภา อบต.ตาอ็อง 

   ๒. นายสมโภชน์   สมม ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๓. นางสุดา  ยิ่งยงยุทธ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 

   ๔. นายสุรพงษ์  อุไร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
   ๕. นางนันทิพร    หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 

   ๖. นายปัญญา  ไทยเหียม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

   ๗. นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว 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. นายสะนุ      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. 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 

๒๙. นายสุริยะ  ปัญตะยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

  ผู้ไม่มาประชุม 

   ๑. นายตรี  สังข์ลาย  ประธานสภา อบต.ตาอ็อง     
   ๒. นายสุเทพ  ฉุนกล้า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔           
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

๕. นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว  รองปลัด อบต.ตาอ็อง 
๖. นางสาวณิชาภัทร       ไม้หอม  ผู้อ านวยการกองคลงั 

๗. นายพัสกร    ประดบั  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง 
   ๘. นายวิทยากูล            พูนชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   ๙. นายชัชพิสิฐ  อุไร  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม 

   ๑๐. นางสาวศศิวิมล มาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ  
                           

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิก อบต. มาประชุมเกินครึง่หนึง่ เลขานุการได้แจ้งให้ประธาน
ด าเนินการเปิดการประชุม 

 

ประธาน เปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

ประธาน แจ้งสืบเนื่องจากประธานสภา อบต. นายตรี  สังข์ลาย ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถ
มาด าเนินการประชุมได้ และได้มอบหมายให้กระผม ซึ่งเป็นรองประธานสภา อบต.   
ได้ด าเนินการเป็นประธานในการประชุมต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมทราบ และได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ได้แจ้งในการประชุมวันน้ีได้ส่งระเบียบวาระการประชุม ได้ให้ทุกท่านทราบแล้ว และมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ ลาและขาดประชุม ๒ ท่าน 
ประกอบด้วย  
๑. นายตรี       สังข์ลาย   ประธานสภา อบต.ตาอ็อง    ขาดประชุม
มีภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถลาประชุมต่อท่านนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ได้ทัน  
๒. นายสุเทพ   ฉุนกล้า   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔    ลาป่วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  ๑๐  ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

- สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมให้สมาชิกสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายงานบันทึกการประชุมดังกล่าวให้
สมาชิกสภา อบต. ทกุท่านได้ตรวจสอบแล้ว และแจง้ใหเ้ลขานุการสภา อบต. ได้อ่าน
สรปุรายงานการประชุม 

 

นายณรงค์  เอิบอิ่ม เลขานุการสภาฯ ได้อ่านสรุปรายงานการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบและตรวจสอบ  
จนแล้วเสร็จ  

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง  ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่รับรอง  ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ประธาน   แจ้งข้อ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

ประธาน แจ้งใหท้ี่ประชุมสภา อบต. ได้ดูเอกสารตามที่ได้แจกให้ท่านไปแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงและรายงานต่อสมาชิกสภา อบต.   
ตาอ็อง เพื่อทราบ 

 

นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้อ่านรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดและเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ก่อนวันประชุมไปแล้ว และได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามรายละเอียดเอกสารต่อไปนี้ 
 

เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทุกท่าน 
กระผมขอน าเรียนผลการปฏิบัติงานที่ทางผู้บริหารได้แถลงเป็นนโยบายไว้เมื่อตอนที่
เข้ารับต าแหน่ง ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
    ๑. นโยบายด้านการบริหาร ตามเอกสารหน้าที่ ๑  
    ๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ตามเอกสารหน้าที่ ๒  
    ๓. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารหน้าที่ ๓ 
    ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ตามเอกสารหน้าที่ ๔ - ๕ 
    ๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามเอกสารหน้าที่ ๖ - ๙ 

๖. นโยบายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ตามเอกสารหน้าที่ ๑๐ 
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รับทราบ ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. จึงเสร็จการรายงาน 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งขอแก้ไขยอดเงินงบประมาณจากเดิม
ของโครงการที่ด าเนินการ หน้าที่  ๗ ยอดเดิม ๔,๖๒๙,๓๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น 
๕,๒๘๗,๔๐๐ บาท และหน้าที่  ๙ ยอดเดิม ๒๐,๙๕๒,๗๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น 
๒๑,๓๑๔,๗๐๐ บาท 

 

ประธาน มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติที่ประชุมแก้ไขยอดเงินงบประมาณที่ท่านผู้บริหารได้แจ้ง 
  

ที่ประชุม มีมตอินุมัติให้แก้ไข ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ  ๐ เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง  ๑ เสียง  (ประธาน)  
 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุม ในเมื่อที่ประชุมไม่มีอภิปราย ถือว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม ได้รับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ประธาน แจ้งข้อ ๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ประธาน ได้แจ้งให้ผู้บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมทราบ  
 

นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุม และประธานสภา 
อบต. ได้อนุญาตให้หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง นายพัสกร  ประดับสุข ได้ราย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

นายพัสกร   ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนท่ี ๑ บทน า  
๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล ตามเอกสารหน้าที่ ๑ ของรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ตามเอกสารหน้าที่ ๒ ของรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

๓. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ตามเอกสารหน้าที่ ๓ - ๔ ของรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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๔. การรายงานผล ตามเอกสารหน้าที่ ๕ ของรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓        
 

๕. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ตามเอกสารหน้าที่ ๖ - ๘ ของรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓       
 

๖. ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล ตามเอกสารหน้าที่ ๙ ของรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓        
 

ส่วนท่ี ๒ การติดตามและประเมินผล  
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๔. เป้าหมาย 
๕. กลยุทธ์ 
๖. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
  ตามเอกสารหน้าที่  ๑๐ - ๑๔ ของรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

ส่วนท่ี ๓ การติดตามและประเมินผล  
แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแล้ว ตามเอกสารหน้าที่ ๑๕ - 
๓๖ ของรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓  

 

ส่วนท่ี ๔ บทสรุป  
จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาอ็อง ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๓๓๐ โครงการ และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.    
ตาอ็อง ตามเอกสารหน้าที่  ๓๗ - ๓๘ ของรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.ตาอ็อง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 

นายพัสกร  ประดับสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต.ตาอ็อง ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้กล่าวสรุปการด าเนินการโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาและการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับคุณภาพพื้นที่น้องประชาชนได้
ด าเนินการตามเอกสารที่แนบให้ทุกท่าน แต่มีโครงการบางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการเพราะโรคแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ จึงไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้
มีความจ าเป็นต้องชลอโครงการไปและยกเลิกโครงการ และมีการโอนงบประมาณไปใช้
ที่จ าเป็นและไม่กระทบต่อประชาชน 
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ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานและทางหัวหน้าส านักปลัด 
ก็ได้รายงานที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดอภิปรายหรือไม่ 

นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ แจ้งที่ประชุมให้ตรวจสอบยอดงบประมาณของโครงการที่
ได้ด าเนินการไม่ตรงกัน 

 

ประธาน แจ้งที่ประชุมรับทราบการรายงานจากผู้บริหาร และให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยอด
งบประมาณในเอกสาร และไม่มีอภิปราย  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน   แจ้งข้อ ๓.๓ รายงานสถานะการเงินการคลัง  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ประธาน   ได้ แจ้งให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุมในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 
๒๕๖๓ และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๓ และได้มีการ
ด าเนินการจนแล้วเสร็จไปแล้ ว และเหลืองบประมาณที่ โอนตั้งจ่ายใหม่  ที่กัน
งบประมาณไว้ และเงินใช้จ่ายเงินสะสมได้มีการเนินการจนแล้วเสร็จ เหลือไม่กี่
โครงการ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยยิ่งข้ึน ในส่วนรายละเอียดการ
รายงานทางเอกสาร ขออนุญาตให้ ผอ.กองคลังได้เป็นผู้ช้ีแจง 

 

ที่ประชุม ประธานและที่ประชุมอนุญาต 
 

นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ช้ีแจงสถานะการเงินการคลังตามประมาณการที่ต้อง
ประมาณไว้ตามล าดับเอกสาร ที่ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้ดู
เอกสารประกอบ  และขอสรุปรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ไดท้ราบดังนี้ 

 - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่าย) ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๑ 
 - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ (รายรับ) ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๒ 
 - งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตามเอกสารหน้าที่ ๓ 
 - งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๔ 
 - หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุ ๒ งบทรัพย์สิน ตามเอกสาร

หน้าที่ ๕  
- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ตามเอกสารหน้าที่ ๖ 
- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  หมายเหตุ ๕ ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๗ - ๘ 
- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ ๗ รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๙ - ๑๑ 
- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓       
หมายเหตุ ๙ เงินสะสม ตามเอกสารหน้าที่ ๑๒  
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- หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒        
รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๙ เงินสะสม ปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารหน้าที่ ๑๓ - ๑๖ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

งบรายรับ - รายจา่ยตามงบประมาณ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

      
รายรับตามประมาณการ ประมาณการ รายรับจริง 

+  สูง 
- ต่ า 

รายรับ           

  ภาษีอากร 
      
๕๒๐,๐๐๐.๐๐  

     
๑๕๒,๐๗๘.๖๗  - 

                   
๓๖๗,๙๒๑.๓๓  

  
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
ใบอนุญาต 

      
๑๙๙,๕๐๐.๐๐  

     
๑๘๙,๑๗๕.๗๑  - 

-                  
๑๐,๓๒๔.๒๙  

  รายได้จากทรัพย์สิน 
      
๘๒๔,๐๐๐.๐๐  

     
๗๖๘,๒๗๒.๖๘  - 

-                  
๕๕,๗๒๗.๓๒  

  รายได้เบ็ดเตล็ด 
      
๓๐๐,๕๐๐.๐๐  

     
๓๑๐,๒๙๘.๐๐  + 

-                    
๙,๗๙๘.๐๐  

  รายได้จากทุน          ๕,๐๐๐.๐๐  
       
๓๒,๐๒๒.๐๐  + 

                   
๒๗,๐๒๒.๐๐  

  ภาษีจัดสรร 
  
๒๒,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๓,๘๑๐,๔๖๗.๗๙  + 

                 
๘๗๘,๔๖๗.๗๙ 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
  
๓๙,๓๘๘,๙๔๑.๐๐  

 
๓๗,๘๔๖,๐๘๙.๑๐  - 

 -             
๑,๕๔๒,๘๕๑.๙๐  

รวมเงินตามประมาณการรายรับ 
  
๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐  

 
๖๓,๑๐๘,๔๐๓.๙๕  - 

 -             
๑,๐๖๑,๕๓๗.๐๕  
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องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
งบรายรับ - รายจา่ยตามงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ตัง้แต่วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

      
รายจา่ยตามประมาณการ ประมาณการ รายจา่ยจริง 

+  สูง 
- ต่ า 

รายจา่ย           

  งบกลาง   ๒๑,๔๑๑,๖๘๑.๐๐   ๑๙,๔๒๕,๕๔๐.๐๐  - 
             
๑,๙๘๖,๑๔๑.๐๐ 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     ๓,๖๐๗,๙๒๐.๐๐     ๓,๕๘๑,๗๖๐.๐๐  - 
                 
๒๖,๑๖๐.๐๐    

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ๑๑,๓๗๓,๘๒๘.๐๐   ๑๑,๑๕๙,๙๕๘.๐๐  - 
               
๒๓๑,๘๗๐.๐๐  

  ค่าตอบแทน     ๒,๑๓๘,๕๗๔.๐๐     ๒,๐๒๙,๙๐๙.๐๐  - 
               
๑๐๘,๖๖๕.๐๐  

  ค่าใช้สอย     ๕,๖๙๖,๙๒๘.๕๐     ๓,๘๐๗,๙๖๕.๙๖  - 
            
๑,๘๘๘,๙๖๒.๕๔  

  ค่าวัสดุ     ๓,๘๗๗,๔๑๒.๕๐     ๓,๒๑๑,๔๗๗.๘๒  - 
               
๖๖๕,๙๓๔.๖๘  

  ค่าสาธารณูปโภค        ๙๖๓,๒๐๐.๐๐       ๖๙๑,๑๔๑.๗๒  - 
               
๒๗๒,๐๕๘.๒๘  

  รายจา่ยอ่ืน         ๓๐,๐๐๐.๐๐         ๒๘,๐๐๐.๐๐  - 
                  
๒,๐๐๐.๐๐  

  ค่าครุภัณฑ์     ๑,๕๖๖,๕๙๗.๐๐     ๑,๔๖๗,๓๒๐.๐๐  - 
                 
๙๙,๒๗๗.๐๐  

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ๙,๔๙๓,๘๐๐.๐๐     ๙,๒๑๕,๘๑๙.๐๐  - 
               
๒๗๗,๙๘๑.๐๐  

  เงินอุดหนุน     ๔,๐๑๐,๐๐๐.๐๐     ๓,๗๐๓,๓๓๐.๐๐  - 
               
๓๐๖,๖๗๐.๐๐  

รวมเงินตามประมาณการรายจ่าย   ๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐   ๕๘,๓๒๒,๒๒๑.๕๐  - 
             
๕,๘๔๗,๗๑๙.๕๐  

 
รวมรายจา่ยท้ังสิ้น   ๖๔,๑๖๙,๙๔๑.๐๐   ๕๘,๓๒๒,๒๒๑.๕๐  

  
 

รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 
 

   ๔,๗๘๖,๑๘๒.๔๕  
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ทุนส ารองเงินสะสม ๑๕ % 

 
      ๗๑๗,๙๒๗.๓๗  

  
 

เงินสะสม 
 

   ๔,๐๖๘,๒๕๕.๐๘  
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณิชาภัทร  ไม้หอม ผู้อ านวยการกองคลัง ได้มีการรายงานสถานะการเงินการคลัง ให้ทีป่ระชุมรบัทราบ

จนแล้วเสรจ็ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง ได้แจ้งที่ประชุมได้มีการรายงานสถานะการเงิน
และการคลังที่ประชุมทราบแล้ว ท าให้เรามีงบประมาณที่จะน ามาแก้ไขและพัฒนา
ถนนในการสัญจรภายในต าบลตาอ็อง ให้ได้รับความปลอดภัย จึงได้มีการเสนอขอใช้
จ่ายเงินสะสมในระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป 

 

ประธาน แจ้งทีป่ระชุมมีอภิปรายหรือไม ่
 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อไม่มีอภิปรายถือว่าที่ประชุมได้มีการรับทราบการรายงานจาก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน สั่งพักประชุม พักรบัประทานอาหารกเที่ยง  ๑  ช่ัวโมง 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

ประธาน เชิญประชุม 
 

ประธาน แจ้ง เนื่องจากมีพนักงานย้ายมาใหม่ ขอเชิญแนะน าตัว 
 

นายอนุสรณ์  โอโลรัมย ์ ต าแหน่ง นิติกร ย้ายมาจาก อบต.โคกสะอาด อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรุีรมัย์                  
มาด ารงต าแหนง่เป็น นิติกร อบต.ตาอ็อง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔          เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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๔.๑  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนต าบลตาอ็อง  

 

ประธาน แจ้งสืบเนื่องจาก ได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ว่ามีความ
จ าเป็นในการขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม     
ถึง ฉบับที่  ๔ ข้อ ๘๙ จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง น าเสนอ
รายละเอียดโครงการและเหตุผลความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขออนุมัติต่อ
ที่ประชุม เป็นรายโครงการต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง แจ้งด้วยเหตุผล ในการขอใช้จ่ายเงินสะสม      
ขอเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดโครงการที่ส่งให้ท่านสมาชิก ฯ ไปนั้น           
มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณการราคาก่อสร้าง ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
จากเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นก าหนดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๕ และการ
ก าหนดค่า Factor F ที่มี ค่าเปลี่ ยนแปลงไปตามประเภทงาน ตามประกาศ
กรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑    ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะขอน าเสนอ
รายละเอียดของโครงการที่ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับดอกเบี้ยเงินกู้ และ Factor F 
และคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม 
โดยจะน าเสนอขออนุมัติเป็นรายโครงการต่อไป 

 

ประธาน ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้น าเรียนที่ประชุม ฯ ในเรื่องการ
แก้ไขรายละเอียดดอกเบี้ยเงนิกู้ และ Factor F และคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแผนพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม มีที่ประชุมจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 

ที่ประชุม ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน เมื่อที่ประชุมไม่มีอภิปรายหรือซักถาม ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตาอ็อง น าเสนอรายละเอียดโครงการและเหตุผลความจ าเป็น เพื่อขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง พิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นรายโครงการต่อไป 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอขอช้ีแจงประกอบการพิจารณาใช้
จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

เรื่อง ขอเสนออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง และสมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็งและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 

ด้วยกระผม นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะเสนอโครงการและรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
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เพื่อขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณา เพื่อประกอบการใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด  ที่ได้ส่งให้ทุกท่านไป
แล้วนั้น ก่อนอื่นกระผมจึงขอช้ีแจงหลักการและเหตุผลของโครงการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม สืบเนื่องจาก สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีพื้นที่กว้าง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนยังไม่หมดไปประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาล ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ตรวจสอบโครงการที่ประชาชนมีความต้องการและเดือดร้อนจากแผนพัฒนา
ประจ าปี แต่ละหมู่บ้านน ามาแก้ไขปัญหา เพื่อสู่การปฏิบัติ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องได้ตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๔ แล้ว ไม่เพียงพอที่จะน ามาโอนตั้งจ่ายโครงการดังกล่าวนี้ไปได้หมด ประกอบ
กับได้ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์คลังจากกองคลังแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง      มีเงินงบประมาณเหลือที่จะน าไปด าเนินการได้ โดยจะต้องมีการกันเงิน
บางส่วนหนึ่ง โดยสถานะทางการเงินการคลังปีนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องมี
เงินสะสมประจ าปีที่สามารถน าไปใช้ได้  ๑๓,๐๐๒,๕๑๖.๘๑ บาท (สิบสามล้านสอง
พันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อน าไปพัฒนา โดยได้มีการกันเงิน
งบประมาณไว้ส ารองจ่าย ด้านต่าง ๆ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องแล้วนั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้   

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  ขอรายงานเงินสะสมทีส่ามารถ
น าไปใช้ได้  ณ  วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นเงินทั้งสิน้ ๒๓,๓๒๑,๘๑๒.๘๑บาท 
(ยี่สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสบิสองบาทแปดสบิเอ็ดสตางค์) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยการรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

 

1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
๓. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดอืนและกัน
ไว้อีกร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพือ่ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน 
๔ .เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องด าเนินการ
ก่อหนีผู้กพันให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน โดยใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึง
ฐานะการคลงัและเสถียรภาพในระยะยาว 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง มรีายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจ าทุก
เดือน และส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้  
๑.ด้านบุคลากร (รวมฝ่ายการเมอืง) ๑,๒๔๓,๒๖๕ x ๓ =  ๓,๗๒๙,๗๙๕.-บาท 
2. เงินส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น   
(๖๕,๘๙๕,๐๑๐ * ๑๐/๑๐๐= ๖,๕๘๙,๕๐๑) 

              รวมส ารองทั้งสิ้น  ๑๐,๓๑๙,๒๙๖.-บาท 
 

ดังนั้นเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้จ่ายได้เป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ 
๑๓,๐๐๒,๕๑๖.๘๑บาท (สิบสามล้านสองพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  
(๒๓,๓๒๑,๘๑๒.๘๑ -  ๑๐,๓๑๙,๒๙๖) 

 

  ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ที่ได้รับการเลอืกตั้ง
จากพี่น้องประชาชนได้ค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง โดยพิจารณาแล้วมีความ
จ าเป็นจะต้องน าเงินสะสมที่มีอยู่ เพื่อมาพัฒนาให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในต าบลตาอ็องประชาชนกินดีอยู่ดี
ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๑) – 
(๙) และมาตรา ๖๘ (๑) – (๑๓) ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) , เพิ่มเติม (ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓) , และแก้ไข (ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  โดยผู้บริหารได้พิจารณาและได้น าเรียนเสนอหารือต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม 
ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง สมัยประชุมที่ผ่านมานั้นเห็น
ด้วย เพื่อเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณา โดยอาศัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ จึงขอเสนอโครงการเพื่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมตามรายละเอียด
โครงการดังต่อไปนี้ 

 

ประธาน แจ้งท่านผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปเป็นการขอมติอนุมัติต่อที่ประชุมแต่ละโครงการให้ที่
ประชุมพิจารณาต่อไป 

 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
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โครงการเดิม  โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านจังเอญิโค 
– โรงเรียนบ้านตาอ็อง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อย
ละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ 
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมตัิโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข
ปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑  
โครงการท่ี ๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียน

บ้านตาอ็อง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  
๔๗๙,๘๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สืบเนื่องจากเป็นถนนเส้นทางหลัก ส าหรับ
ประชาชนและนักเรียนใช้สัญจรเป็นประจ า ซึ่งทางองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ได้
จัดสรรงบประมาณด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และฝุ่น
ละอองในช่วงฤดูแล้ง ฤดูฝนมีสภาพถนนน้ าท่วมขัง ไม่สะดวกในการสัญจร ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาถนนเส้นทางดังกล่าว  

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านจังเอิญโค – โรงเรียนบ้าน    
ตาอ็อง) ถนนกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๓๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๒๘ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการ
จนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  
ทถ-๒-๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๕ ข้อ ๑  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 



~ 14 ~ 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต 

งามเจริญ – คุ้มจอม) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
เดิม    

 จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อย
ละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ 
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมตัิโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข
ปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒ 
โครงการท่ี ๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ –   

คุ้มจอม) บ้านยาง หมู่ที่  ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตัง้ไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนเส้นดังกล่าวนี้มีนักเรียนและประชาชนสัญจร
เป็นจ านวนมาก สภาพถนนเดิมเป็นหินคลุก มีน้ าท่วมขัง มีฝุ่นละออง ท าให้การสัญจร
ล าบาก เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งต่อผู้ที่สัญจร องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้
ด าเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อสะดวกในการ
สัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ – คุ้มจอม) 
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๖๘.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๕๒ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสมัพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแลว้
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เสร็จ (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่          
ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๐ ข้อ ๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๓  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางอร

อนงค์ ดีสม – นายสุพจน์  นิยมช่ือ) บ้านยาง หมู่ที่  ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการ เหตุผลสืบเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ ตาม
ประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๓  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๓ 
โครงการท่ี ๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางอรอนงค์ ดีสม – 

นายสุพจน์  นิยมช่ือ) บ้านยาง หมู่ที่  ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ถนนดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบอ่ มีน้ าท่วมขัง มี
ฝุ่นละอองท าให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน สัญจรล าบาก และเกิด
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อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้
ประชาชนได้รับการสัญจรที่สะดวกมากข้ึน 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางอรอนงค์ ดีสม – นายสุพจน์  
นิยมช่ือ) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ ยตกแต่ งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๔)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๐ ข้อ ๕  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๓ 

 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๔  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม  โครงการที่ ๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านบุญรอบ 

จอกแก้ว – ถนนบ้านปรีง) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๙๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท  (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๔  
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นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๔ 
โครงการท่ี ๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านบุญรอบ จอกแก้ว – 

ถนนบ้านปรีง) บ้านยาง   หมู่ที่ ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๙๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สภาพถนนเป็นถนนหินคลุก ที่มีการพัฒนามานาน
แล้ว ในฤดูแล้งมีฝุ่นละออง ท าให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ได้รับความเดือดร้อน 
และเป็นถนนเส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ , ๑๔ , ๓ , ๔ และไปโรงเรียน จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านบุญรอบ จอกแก้ว – ถนนบ้าน  
ปรีง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๒ ข้อ ๑๐ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๔ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติ โครงการที่ ๕ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโชค) 

ถึง หมู่ที่  ๓ (คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๔๓๑,๓๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)  
ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
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๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึ งขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๕  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๕ 
โครงการท่ี ๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ 

(คุ้มหนองบัวแดง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  
๔๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนเส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนน
เส้นทางเบี่ยงจากถนนลาดยางสายสุรินทร์ – สังขะ ประชาชนใช้สัญจรไปท างานที่
อ าเภอเมืองสุรินทร์ สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง มีฝุ่นละออง จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมี
ความสะดวกมากข้ึนในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มโชค) ถึง หมู่ที่ ๓ (คุ้มหนอง
บัวแดง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๓๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๗๔ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการ
จนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  
ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) หน้าที่ ๕ 
ข้อ ๑๕ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๕ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติ โครงการที่ ๖ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสบืเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
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โครงการเดิม โครงการที่ ๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นปราสาท – 
โนนจิก หมู่ที่ ๑๑) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๖  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๖ 
โครงการท่ี ๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ 

๑๑ ) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุ รินทร์  จั งห วัดสุรินทร์  งบประมาณ ตั้ งไว้  
๘๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท  (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น ต้องด าเนินการพัฒนาเป็นเส้นทางเช่ือมไปส่วน
ราชการ อบต.ตาอ็อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล , โรงเรียนและเป็นทาง
เบี่ยง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางถนนลาดยางสายสุรินทร์ – 
สังขะ มีความจ าเป็นต้องพัฒนา เพราะยังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นปราสาท – โนนจิก หมู่ที่ ๑๑) ถนน
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว 
๖๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๙๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการ
จนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  
ทถ-๒-๒๐๓)  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๒ 
ข้อ ๑๐ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
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ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๖ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๗  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายสุรชัย 

กงแก้ว – บ้านนายสมเกียรติ  พอกพูน) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หกแสนบาท
ถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๗  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๗ 
โครงการท่ี ๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายสุรชัย กงแก้ว – 

บ้านนายสมเกียรติ  พอกพูน) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนับาท
ถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนเส้นทางหลักในการสัญจรของประชาชนใน
การเช่ือมภายในหมู่บ้านและต าบล และต่างอ าเภอ ติดต่ออ าเภอปราสาท อ าเภอเมือง
สุรินทร์ อ าเภอล าดวน เป็นเส้นทางลดระยะการเดินทาง สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
น้ าท่วมขัง มีฝุ่นละออง ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร และอาจเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้สัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนนก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายสุรชัย กงแก้ว 
– บ้านนายสมเกียรติ      พอกพูน) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง 
ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดิน
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ถมไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓  
 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๗ ข้อ ๘ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๗ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๘  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นลาดยาง – 

หลังโรงเรียนบ้านจันรม) บ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
เดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดประมาณการ เหตุผลสืบเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ ตาม
ประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๘  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๘ 
โครงการท่ี ๘  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. (เส้นลาดยาง – หลังโรงเรียนบ้าน

จันรม) บ้านจันรม หมู่ที่  ๔ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  
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เหตุผลและความจ าเป็น เป็นเส้นทางของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนน
และเด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนได้รับความล าบาก สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ     
มีน้ าท่วมขัง ซึ่งเป็นถนนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงมีความเป็นต้องพัฒนาถนนเส้น
ดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นลาดยาง – หลังโรงเรียนบ้านจันรม) 
ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๘๔ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสมัพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแลว้
เสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-
๒๐๔)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ข้อ ๒ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๘ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๙  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายคอย 

– เส้นบ้านนายตุ๊) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๔๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
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ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๙  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๙ 
โครงการท่ี ๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายคอย – เส้นบ้าน

นายตุ๊) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่  ๑๒ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๔๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจร และมีนักเรียนใช้
สัญจรเป็นประจ าในการเดินทางไปโรงเรียน สภาพถนนเป็นหินคลุก มีฝุ่นละออง มีน้ า
ท่วมขัง เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้ประชาชนได้สัญจรอย่าง
สะดวก  

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายคอย – เส้นบ้านนายตุ๊) 
ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๑๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสมัพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแลว้
เสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ -๒-
๒๐๔)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ข้อ ๖ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๙ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๐  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๐  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนิภา 

– เส้นบ้านนางสิรินดา) บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
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ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ  

  

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๐  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๐ 
โครงการท่ี ๑๐  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้าน

นางสิรินดา) บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนเส้นทางเบี่ยงและเส้นทางหลักภายใน
หมู่บ้าน และเป็นถนนเช่ือมไปอ าเภอปราสาท , อ าเภอล าดวน การด าเนินการยังไม่
แล้วเสร็จ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เพื่อความสะดวก 
ความปลอดภัย แก่ผู้สัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้านนางสิรินดา) 
ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๔)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๐ ข้อ ๒ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๐ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
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โครงการเดิม โครงการที่ ๑๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๑๒ – หมู่
ที่  ๕ ) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังห วัดสุรินทร์  งบประมาณ ตั้งไว้  
๒,๑๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๑ 
โครงการท่ี ๑๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๑๒ – หมู่ที่ ๕) ต าบล

ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒,๑๑๕,๖๐๐.๐๐ 
บาท  (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตผุลและความจ าเป็น เป็นถนนเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาในต าบลไป
หมู่บ้าน ภายในต าบล และติดต่อสัญจรไปอ าเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี หมู่ที่ ๑๒ , ๗ , 
๑๖ , ๑๕ , ๑๓ , ๑๑ , ๕ , ๑๐ , ๙ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อ
ความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้ถนน 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๑๒ – หมู่ที่ ๕)  ถนนกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๒.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๓.๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อม
เกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๖ 
ข้อ ๒๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
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ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาย

วัชระ เหลือดี – คอนกรีต) บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๒ 
โครงการท่ี ๑๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายวัชระ เหลือดี – 

คอนกรีต) บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๒๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน สภาพถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายวัชระ เหลือดี – คอนกรีต) 
ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
และหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๔)  
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ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๒ ข้อ ๑๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๓  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากอดีตบ้าน

ผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ ๕ ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง) ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ ๕ ถึง สาม
แยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่
ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕.๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๔)  

 

ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณให้ตรงตาม
แผนพัฒนา เหตุผลสืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ 
๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ Factor F ๑.๓๖๐๗ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเสนอขอแก้ไขประมาณการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน
ยอดงบประมาณความกว้าง ความยาว และปรับลดจากเดิม และรายละเอียดจากเดิม 
สืบเนื่องจากระยะความยาว และความกว้างกับงบประมาณไม่ตรงกันกับที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งงบประมาณที่ขออนุมัติเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) หน้าที่ ๖ ข้อ ๒๑ จึงขอเสนอตามรายละเอียด 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมตัิโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข
ปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการกับแผนพัฒนาฯ        
ให้ตรงกัน 
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ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๓  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๓ 
โครงการท่ี ๑๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ 

๕ ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนเส้นทางหลักในการสัญจรไปท าการเกษตร
หลายหมู่บ้าน และเป็นถนนเช่ือมไปหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๑๔ และต าบลข้างเคียง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ , อ าเภอล าดวน สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง จึงมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนา เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ ๕ ถึง สาม
แยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่
ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๘๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่  ทถ-๒-๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) หน้าที่ ๖ 
ข้อ ๒๑ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๓ 

 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๔  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระ

จาย – เส้นบ้านนางมลัยวรรณ จอกแก้ว) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง



~ 29 ~ 
 

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๔๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย – เส้นบ้านนาง 
มลัยวรรณ จอกแก้ว) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง 
๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรยีบรอ้ยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
และหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓) 

 ดังนั้น  จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ และ
แผนพัฒนาฯ เหตุผลสืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ 
๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ Factor F ๑.๓๖๐๗ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเสนอขอแก้ไขประมาณการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน
ยอดงบประมาณความกว้าง ความยาว และปรับลดจากเดิม และรายละเอียดจากเดิม 
สืบเนื่องจากระยะความยาว และความกว้างกับงบประมาณไม่ตรงกันกับที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งงบประมาณที่ขออนุมัติเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๓  
ข้อ ๑๔ จึงขอเสนอตามรายละเอียด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขอ
อนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียด
ตามประมาณการต่อไป 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๔ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๔ 
โครงการท่ี ๑๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย – เส้น

บ้านนางมลัยวรรณ  จอกแก้ว) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนภายในหมู่บ้านและใช้เป็นทางเบี่ยงจาก
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ลดปริมาณการสัญจรคนใช้ถนนให้ได้รับความปลอดภัย 
สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัย แก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายกระจาย – เส้นบ้านนาง 
มลัยวรรณ จอกแก้ว) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง 
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๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๓.๓๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรยีบรอ้ยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
และหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๓ ข้อ ๑๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๔ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๕  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาย

นิยม – นานายประสิทธ์ิ  ริ้วรอด) บ้านอังกัญ หมู่ที่  ๗ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๕ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๕ 
โครงการท่ี ๑๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิยม – นานาย

ประสิทธ์ิ  ริ้วรอด) บ้าน   อังกัญ หมู่ที่ ๗ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)  
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เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนใช้สัญจรไปท าการเกษตร สภาพถนนมีน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และท าให้เกิดมลพิษแก่ผู้อาศัยอยู่ ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรค มีน้ าท่วมขังท าให้เกิดน้ าเสียภายในหมู่บ้าน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสะดวกในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิยม – นานายประสิทธ์ิ ริ้ว
รอด) ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ข้อ ๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๕ 

 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๖  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนาง

เทียว สังข์ลาย – เส้นบ้านนายญาติ จะเย็นรัมย์) บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  ๘๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (แปด
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
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ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๖ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๖ 
โครงการท่ี ๑๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางเทียว สังข์ลาย – 

เส้นบ้านนายญาติ จะเย็นรัมย์) บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท  (แปดหมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สภาพถนนเป็นดิน มีน้ าท่วมขัง การสัญจรล าบาก
ในช่วงฤดูฝน ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค สามารถติดต่อไป จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว เพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ประชาชนที่ใช้ใน
การสัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางเทียว สังข์ลาย – เส้นบ้าน
นายญาติ จะเย็นรัมย์) ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ข้อ ๑๐ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๖ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๗  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๑๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้าน  

กาเกาะ – หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ๑,๖๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
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๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๗ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๗ 
โครงการท่ี ๑๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ – หมู่ที่ 

๑๐ บ้านขยอง) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  
๑,๖๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน สภาพ
ถนนยังไม่เคยได้รับการพัฒนา และมีผู้อาศัยข้างเคียง มีน้ าท่วมขัง ท าให้ได้รับความ
ล าบากในการสัญจร จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว เพื่อความสะดวก 
ปลอดภัย แก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ – หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
ขยอง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  ๓,๐๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๑,๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘.๑๕ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลัง
ด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้า ๒๓ 
ข้อ ๑๓  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๗ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๘  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
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โครงการเดิม โครงการที่ ๑๘  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
(เส้นบ้านนายคช  ไชยหาญ – เส้นบ้านนายจ าเริญ  พิมพ์จันทร์) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ 
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ 
บาท  (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม   

ความต้องการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก (เส้นบ้านนายคช  ไชยหาญ 
– เส้นบ้านนายจ าเริญ  พิมพ์จันทร์) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง)  

  
 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและปรับยอดงบประมาณให้ตรงกับ

แผนพัฒนาฯ เหตุผลสืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ 
๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปน็ Factor F ๑.๓๖๐๗ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเสนอขอแก้ไขประมาณการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน
ยอดงบประมาณความกว้าง ความยาว และปรับลดจากเดิม และรายละเอียดจากเดิม 
สืบเนื่องจากระยะความยาวกับงบประมาณไม่ตรงกันกับที่ก าหนดไว้ ซึ่งงบประมาณที่
ขออนุมัติเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ 
๗๐ ข้อ ๘ จึงขอเสนอตามรายละเอียด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขอ
อนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียด
ตามประมาณการ 

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนยอดงบประมาณและรายละเอียดตามประมาณการต่อไป 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๘ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๘ 
โครงการท่ี ๑๘  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายคช  

ไชยหาญ – เส้นบ้านนายจ าเริญ  พิมพ์จันทร์) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท       
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนดิน สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน ประชาชนไปท าการเกษตรได้รับความเดือดร้อน ในการขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร ได้รับความล าบากในการสัญจร จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาถนนเส้น
ดังกล่าว เพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร 
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ความต้องการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหนิคลุก (เส้นบ้านนายคช  ไชยหาญ 
– เส้นบ้านนายจ าเริญ  พิมพ์จันทร์) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๖๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๘๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๑ ข้อ ๘ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๘ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๑๙  
นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจง 

โครงการเดิม โครงการที่ ๑๙  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
(เส้นสามแยกนานางสมควร – นานางสุชาดา บุญยงค์) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ ต าบล
ตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและข้อความหนังสือ เหตุผลสืบเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อย
ละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ 
ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่  ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมตัิโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไข
รายละเอียดตามประมาณการต่อไป 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๑๙ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๑๙ 
โครงการท่ี ๑๙  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นสามแยก   

นานางสมควร – นานางสุชาดา บุญยงค์) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ



~ 36 ~ 
 

เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปท าการเกษตร 
ได้รับความเดือดร้อน ล าบาก สภาพถนนเป็นถนนดิน ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตร  

 

ความต้องการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นสามแยกนานาง
สมควร – นานางสุชาดา  บุญยงค์) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๕๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๐ ข้อ ๘  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๑๙ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๐  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๒๐  โครงการถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ 

เจนรอบ – นานายแสงจันทร์ แก้วแฉล้ม) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สอง
แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดประมาณการและข้อความ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามประมาณการและข้อความ 
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ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๒๐ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒๐ 
โครงการท่ี ๒๐  โครงการถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ เจนรอบ – 

นานายแสงจันทร์  แก้วแฉล้ม) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนสี่หมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนที่ชาวบ้าน ประชาชนใช้ไปท าการเกษตร 
สภาพถนนในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง มีความล าบากในการสัญจร และขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ถนนลงหินคลุก (เส้นนานายประกาศ เจนรอบ – นานายแสง
จันทร์  แก้วแฉล้ม) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง) 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๓๓ ข้อ ๘  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒๐ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๑  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
 

โครงการเดิม โครงการที่ ๒๑  โครงการลงหินคลุก (เส้นนานางน้อย  จารัตน์ 
เช่ือมถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ) บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑ ต าบลตาอ็อง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้า
หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    
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 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดประมาณการและข้อความ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามประมาณการและข้อความ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๒๑ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒๑ 
โครงการท่ี ๒๑  โครงการลงหินคลุก (เส้นนานางน้อย จารัตน์ เช่ือม

ถนนลาดยาง สายสุรินทร์-สังขะ) บ้านโนนจิก หมู่ที่ ๑๑ ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๒๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนเก้าหมื่น
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นสภาพถนนที่เคยพัฒนามาแล้ว เป็นถนนดิน 
สภาพถนนสัญจรล าบากในช่วงฤดูฝน ไม่สามารถสัญจรได้ เกิดจากถนนลื่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ในการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวก ปลอดภัย  

 

ความต้องการ  ลงหินคลุก (เส้นนานางน้อย  จารัตน์ เช่ือมถนนลาดยาง   
สายสุรินทร์-สังขะ) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ (ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง) 

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๖ ข้อ ๔ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒๑ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
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ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๒  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๒๒  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 

(เส้นบ้านนายปริน  เชิดดอก – นานาย   ศรศักดิ์  สุขประเสริฐ) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ 
ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑๒๔,๒๐๐.๐๐ 
บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดและข้อความประมาณการ เหตุผลสืบ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เป็นร้อยละ ๕ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอ
เสนอแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามประมาณการและข้อความ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๒๒ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒๒ 
โครงการท่ี ๒๒  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนาย

ปริน  เชิดดอก – นานาย   ศรศักดิ์  สุขประเสริฐ) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณตั้งไว้  ๑๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่ง
แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น สภาพถนนเป็นถนนดิน ในช่วงฤดูฝนท าให้สัญจร
ล าบาก ถนนลื่น ท าให้ไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร สภาพถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ มีน้ าท่วมขัง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาใส่หินคลุก เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัย ในการสัญจร 

 

ความต้องการ  ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายปริน  เชิด
ดอก – นานายศรศักดิ์ สุขประเสริฐ) งานปรับเกรด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๕๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
เรียบร้อยและติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังด าเนินการจนแล้วเสร็จ  (ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง) 

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๙ 
ข้อ ๓๗ 
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ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะ สมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒๒ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ๒๘ เสียง 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติ - เสียง 
ที่ประชุม งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน) 
 

ประธาน แจ้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เสนออนุมัติโครงการที่ ๒๓  
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ช้ีแจงสืบเนื่องจากมีความจ าเป็นขอแก้ไข 
โครงการเดิม โครงการที่ ๒๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่

ที่ ๑๔ – บ้านจังเอิญโค) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเดิม    

 ดังนั้น จึงเสนอขอแก้ไขรายละเอียดประมาณการ เหตุผลสืบเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง Factor F จากเดิมก าหนดไว้ ๑.๓๖๒๔ และอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ ๖ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น Factor F ๑.๓๖๐๗ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ ๕ ตาม
ประกาศกรมบัญชีกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ / ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องในการเสนอขออนุมัติโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอแก้ไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตามประมาณการ 

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่  
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย  
 

ประธาน   แจ้งให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้เสนอโครงการล าดับที่ ๒๓ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง เสนอขออนุมัติโครงการที่ ๒๓ 
โครงการท่ี ๒๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ – บ้าน

จังเอิญโค) ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  งบประมาณตั้งไว้  
๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

 

เหตุผลและความจ าเป็น เป็นถนนที่ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา และเป็น
เส้นทางหลักเช่ือมองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง , ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลตาอ็อง มีผู้ใช้สัญจรไปมาปริมาณมาก สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้สัญจร 

 

ความต้องการ  ก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ – บ้านจังเอิญโค) 
ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ ลูกบาศก์เมตร 
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พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยและติดป้ายประชาสมัพันธ์ก่อนและหลงัด าเนินการจนแลว้
เสร็จ  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เลขที่ ทถ -๒-
๒๐๓)  

 

ดังปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓) หน้าที่ ๒๐ 
ข้อ ๓  

 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมมีอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  ไม่มีอภิปราย 
 

ประธาน ขอมติอนุมั ติ ใช้จ่ ายเงิน สะสมงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  พ .ศ. ๒๕๖๔         
โครงการที่ ๒๓ 

 

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

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้แจ้งที่ประชุม 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ที่เคารพ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็องทุกท่าน จากที่ข้าพเจ้า นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ ต าแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้น าเรียนเสนอโครงการและรายละเอียด     
ค าช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อสมาชิกสภา อบต. ตาอ็อง ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น       
ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๑,๕๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน) จึงเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องใช้จ่ายอย่างโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุที่
ก าหนดไว้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่อนุมัติเงินงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสมในครั้ง
นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการ
พัฒนาต าบลตาอ็อง 

 

ประธาน ได้สรุปการขออนุมัติเสนอโครงการพัฒนาต าบลตาอ็อง ตามที่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็องได้เสนอมาแลว้นั้น สมาชิกสภา อบต. ได้อนุมัติเป็นจ านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท จึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบการท างาน 
ความถูกต้องในการก่อสร้างของผู้รับจ้างด้วย และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
บ้านตนเองทราบด้วยครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเพ่ือหารือ 
 

ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมมีเรื่องหารอืหรือไม่ 
 

นางนันทิพร  หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ได้หารือเรื่องการขออนุญาตใช้น้ าของสถานีสูบน้ าอา่งอ าปลึ 
– เมืองที ซึ่งมีการเก็บกักน้ าปีนี้ จ านวนปริมาณมากพอสมควร การรวมกลุ่มกันมี หมู่ที่ 
๑ , ๒ , ๓ , ๔ ที่อยู่ใกล้เคียง ท่อน้ าที่ไหลผ่านโดยได้ประสานงานทางองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลตาอ็อง และโรงไฟฟ้า ห้วยเสนงแล้วไม่มีปัญหา ให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ประสานงาน จึงขอหารือ และแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมให้ฝ่ายบริหารได้ช่วยดูแล และประสานงานต่อไป 
 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ ได้เสนอหารือความล าบากของคุ้มโคกเห็ด การสัญจรไม่
สะดวก ให้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ตรวจสอบ และการติดตั้ง
สถานีสูบน้ า ให้ชาวบ้านคุ้มโซนใต้ได้มีน้ าไว้ใช้ เพื่อท าการเกษตร 

 

ประธาน ได้แจ้งให้ฝ่ายผู้บริหารได้ด าเนินการต่อไป 
 

นายพิเชษฐ์  ฉลาดเฉลียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ได้เสนอการขอใช้น้ า อยากให้มีการเสนอขอใช้น้ าจากสถานี
ดังกล่าว เพราะบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ ต้องการน้ าใช้เพื่อผลิตน้ าประปา เห็นด้วยกับนาง
นันทิพร หลอดทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ที่ด าเนินการประสานงานในครั้งนี้ เพื่อ
พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เพิ่มเติมกรณีที่สมาชิกสภา อบต. ได้
อภิปรายในประเด็นที่หารือ ในที่ประชุมทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
จะได้ด าเนินการ และช้ีแจงในรายละเอียดที่อภิปรายกรณีหารือ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ประธาน แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ 
 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งกรณีประเด็นโครงการที่สมาชิกสภา 
อบต. ได้ส ารวจ และแจ้งความเดือดร้อนมาแล้วหลายครั้ง กรณี หมู่ที่  ๑๖ การ
ซ่อมแซมถนน คสล. ทางเข้า ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งให้
กองช่างออกส ารวจแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งด าเนินการต่อไป 

 

นายถวัลย์  นิลแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่  ๑๕ ได้อภิปรายกรณีถนน คสล. ข้างโรงเรียนเสกวิทยาคม 
เหลืออยู่ไม่กี่เมตร ประมาณ ๕๐ เมตร อยากให้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ได้ด าเนินการให้ถึงถนนลาดยาง เพราะเป็นระยะของความยาวไม่มาก 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้แจ้งเกี่ยวกับ พรบ. การควบคุมอาคาร และ
การขุดดินและการถมดิน แจ้งให้มาขออนุญาตต่อกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง จึงจะด าเนินการได้ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เร่งรัดด าเนินการ
ในการก ากับดูแล และขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ตลอดจน อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ที่ได้ช่วยงานโครงการ พอสว. เคลื่อนที่ ที่บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย 
และแจ้งการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ซึ่งได้มีการระบาดอีกแล้ว ต้องมีการป้องกัน และ
ควบคุมอย่างเข้มงวด และประสานทุกภาคส่วนได้ด าเนินการ 
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นายสุรพงษ์  อุไร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ได้อภิปรายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ไม่ได้กระจายถึงหมู่ที่ 
๒ เพราะมีแต่โครงการที่ตัดผ่าน แต่ทางภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง ท าให้การสัญจร
ล าบาก คือเส้นบ้านนายแหลม อุไร หมู่ที่ ๒ มีความเดือดร้อนมาก ฤดูฝนสัญจรเข้า
ออกล าบากมาก 

 

นางอะนง  ควรค านึง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ อยากก าชับให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
ได้ช่วยเร่งรัดในการท างานของกองช่างให้มีความรวดเร็ว ประชาชนเดือดร้อน 

 

นายสหัส  ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ช้ีแจงในประเด็นที่มีการอภิปราย ให้ที่
ประชุมรับทราบ กรณี ถนน คสล. ปีนี้ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าเส้นหลัก ยังไม่มีการ
แก้ไขปัญหา จึงได้เน้นเส้นหลักไปก่อน กรณีถ้ามีความจ าเป็นก็จะเร่งด าเนินการต่อไป 

 

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมมีสมาชิกสภา อบต. มีข้อราชการอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธาน สรุปการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ที่ประชุมได้ประชุมครบทุกเรื่องที่เสนอมา 
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุม 

 

ประธาน ขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ 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 
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