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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2  / 2562 
เมื่อวันศุกรที่ 13 กันยายน พ.ศ.  2562 

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
ผูมาประชุม 

ลําดับที ่              ชื่อ – นามสกุล          ตําแหนง         ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

18 

19 

20 

21 

วาที่ร.ต.จตุพร 

นายธนกร 

นายคมกรชิ 

นายสิงหนาท 

นายแสง 

นายสวน 

นายคําณวน 

นายสุทิน 

นายประสงค 

นายโกศล 

นายอานันท 

นายโยธิน 

นายสมคดั 

นายอิทธิพัทธ 

น.ส.ณัฏฐิวรรณ 

นายวันชัย 

นายชูศกัดิ์ 

นายทรงเวทย 

นายวีรวุฒิ 

นายพิเชษฐ 

นายฉัตรชัย 

ศรีสมบูรณ 

โพธิพิพิธ 

เพงผล 

โพธ์ิงาม 

ลิ้มละมัย 

สิทธิสงคราม 

เบ็ญจชาติ 

จุยชวย 

มาติวงศ 

จงศิริ 

คเชณชร 

ธรรมลังกา 

ทองมอญ 

เฮงย่ิงไพศาล 

ผาโสม 

เจิมจันทร 

เจริญโรจนศิริกุล 

ขุยขํา 

พลายแกว 

โชควนากุล 

ปูเจริญ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม.1 

สมาชิกสภาฯ ม.๒ 

สมาชิกสภาฯ ม.2 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.6 

สมาชิกสภาฯ ม.7 

สมาชิกสภาฯ ม.7 

สมาชิกสภาฯ ม.8 

สมาชิกสภาฯ ม.8 

สมาชิกสภาฯ ม.9 

สมาชิกสภาฯ ม.10 

สมาชิกสภาฯ ม.10 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.15 

สมาชิกสภาฯ ม.16 

วาที่ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ 

ธนกร        โพธิพิพิธ 

คมกริช      เพงผล 

สิงหนาท    โพธิ์งาม 

แสง         ลิ้มละมัย 

สวน         สิทธิสงคราม 

คําณวน     เบญจชาติ 

สุทิน        จุยชวย  

ประสงค    มาติวงศ 

โกศล        จงศิร ิ

อานันท     คเชณชร 

โยธิน        ธรรมลังกา 

สมคดั       ทองมอญ 

อิทธิพัทธ   เฮงย่ิงไพศาล 

ณฏัฐิวรรณ ผาโสม 

วันชัย       เจิมจันทร 

ชูศักดิ์       เจริญโรจนศิริกุล 

ทรงเวทย   ขุยขํา 

วีรวุฒิ       พลายแกว  

พิเชษฐ      โชควนากุล       

ฉัตรชัย      ปูเจริญ 

 

 

ผูไมมาประชุม 
 1.นายคณศิร                แสงรอด   ตําแหนง  ประธานสภาฯ 
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 ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสํารวย    อินทรนะนิสา     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
 2. นางกัณฐมณี             บัวบาน            รองนายกฯ 
 3. นายงาม                  กวางคีรี   รองนายกฯ 
            
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น.   
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ  -เขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขออนุญาต
เลขานุการสภาฯ    ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 20  ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะครํ้าเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
วาที่ ร.ต. จตุพร  ศรีสมบูรณ  -เนื่องจากประธานสภาฯ ติดภารกิจไมสามารถมาดําเนินการได ตามระเบียบ
เลขานุการสภาฯ    กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ขอ ๒๖  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลวแต
ประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถิ่นไมอยูในท่ีประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัติหนาท่ีใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมี
อายุสูงสดุซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว  
มติประชุม    -เสนอเลือก นายวีรวุฒ  พลายแกว  สมาชิกสภาฯ หมู 14 เปนประธานสภาฯ
ชั่วคราว 
     1.1ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เร่ืองการเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/2562 วันศุกรที่ 13  กันยายน 2562 
   

 ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ 
วาที่ ร.ต.จตุพร   ศรีสมบูรณ  -เรียนทานประธานสภาชั่วคราว ฯ กอนการประชุมกระผมขอแจง หนังสือ
อําเภอทามะกา ที่ กจ 0023.10/3322 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เร่ือง การอนุญาตใหขยายเวลาประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน ได
กําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตั้งแตวันท่ี 15 -
29 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563และเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น 
อําเภอทามะกาพิจารณาแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  7 ) พ.ศ.2562 จึงอนุญาตใหขยายเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตั้งแต วันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนไป   
นายวีรวุฒิ  พลายแกว   -ตามที่ทานเลขานุการสภาไดนําเรียน แจงใหทุกทานไดรับทราบสําหรับวันนี้
ประธานสภาชั่วคราว   เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  ประจําป พ.ศ.2562 ซึ่งทาง
สภาฯไดแจงนัดที่ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 (วาระที่ 2,3) ในวันที่ 27 สิงหาคม 
2562 นั้นแตสภาฯ ไมสามารถพิจารณาใหความเห็นรางขอบัญญัติดังกลาว ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงขอขยาย
เวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจําป 2562 ออกไปอีก 15 วัน 
รายละเอียดตามท่ีทานเลขานุการสภาไดแจงใหทราบ 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ 2               เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ตะครํ้าเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2562    เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 
นายวีรวุฒิ   พลายแกว   -ตามที่ เจาหนาที่ ไดมอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาฯใหแก
ประธานสภาชั่วคราว   ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรอืขอแกไขเพ่ิมเติม หรือไม 
     -สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 
ที่ประชุมสภาฯ    -มีมติเปนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุม ดวยคะแนนเสียง    20 
เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง แจงเพ่ือทราบ 
              3.1 เรื่อง การรับบริจาคโลหิต 
นายวีรวุฒิ  พลายแกว   -ดวยอําเภอทามะกาไดรบัแจงวา เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับ   
ประธานสภาชั่วคราว        โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานออกหนวยรับบริจาค
โลหิต ประจําเดือนกันยายน 2562 ในพ้ืนที่อําเภอทามะกา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน  2562 เวลา 08.00 น. ศาลา
ประชาคมอําเภอทามะกาในการนี้ อําเภอทามะกาขอความอนุเคราะหจากทาน ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการพนักงาน
ในสังกัดและประชาชนในพื้นที่รวมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
นายวีรวุฒิ  พลายแกว   -ตามท่ีสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ประธานสภาชั่วคราว   กระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือ
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดําเนนิการบันทึกขอมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผลจํานวน 3 แบบไดแก แบบ อบต. 1 , อบต.2-1 ถึง 2-6 และแบบ อบต.3 โดยใชผลการดําเนินงานจริงของ 
อบต.ในปงบประมาณ พ.ศ.2561  พรอมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เพ่ือใช
เปนเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนนุและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
     3.1 เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบญัตติการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน (วาระท่ี 2 ) 
นายวีรวุฒิ  พลายแกว   -ตามที่ประชุมสภาฯไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  
ประธานสภาชั่วคราว   พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 1  และในที่ประชุมไดมีมติ รบัหลักการแหงราง 
ขอบัญญัติดังกลาวไวแลวนั้น ขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียด รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหที่ประชุมไดรับ
ทราบเพ่ือที่จะไดพิจารณาในวาระ 2 และ วาระ 3 ตอไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2552 ขอ 49 วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่
สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารหรือ สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นสมควรและจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกรับรอง เชนเดียวกับการเสนอญัตติ ขอ 50  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
ไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามราง เดิมและตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึก 
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ความเห็นยื่นตอประธานสภา ทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอ
ใดบางการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปน ประการใด  การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตตดิวยและใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา  เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการเรงดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไป
รวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงาน นั้น ขอ 51 ในการ
พิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไข
เทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
นายกฯ    -ตามท่ี คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน ไดตรวจทานอีกคร้ัง  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประมาณการ
รายรับไว จํานวน 80,441,664.00 บาท โดยในสวนของ รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนจัดเก็บเองจะ
ไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงิน รายจายไว จํานวน 
80,176,140 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํา 
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน เปนการจัดทํางบประมาณแบบ สมดุล(รายจายเทากับรายรับ)  
    1. สถานะการคลัง  
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณพ.ศ.2562 ณวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.  
2562 องคการบรหิารสวนตําบลตะคร้ําเอน มีสถานะการเงิน 
    - เงินฝากธนาคาร จํานวน 67,068,560.18 บาท  
    - เงินสะสม จํานวน 21,459,554.29 บาท  
    - เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  23,344,718.54 บาท  
    - รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน   1  โครงการ  
        รวม    18,000.00 
    - รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7  โครงการ  
      รวม 1,465,507.06 บาท 
    1.2 เงินกูคงคาง (ไมม)ี  
    2. การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ 2562  วันที่  13 กันยายน 2562  
    (1) รายรับจริง จํานวน 72,849,940.97 บาท ประกอบดวย  
    - หมวดภาษีอากร จํานวน  2,066,249.17 บาท  
    - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จํานวน 67,432.90 บาท  
    – หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 202,281.59 บาท  
    – หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00   บาท 
    – หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน  390,361.25 บาท 
    – หมวดรายไดจากทุน (ไมมี) /หมวดภาษี 
    - หมวดภาษีจัดสรร จํานวน  31,700,902.06 บาท 
     - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน   38,422,714.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    1,419,900.00      บาท  
    (3) รายจายจรงิ จํานวน   56,315,327,39บาท ประกอบดวย  
    - งบกลางจํานวน 26,263,813.00 บาท 
    - งบบุคลากร จํานวน    13,873,356.98 บาท  
    - งบดําเนินการ จํานวน  6,753,217.11บาท  
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    - งบลงทุน จํานวน   6,249,890.00 บาท  
    – งบรายจายอื่น (ไมมี)  
    - งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,175,050.30 บาท  
    (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค767,600.00  
         บาท  
    (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม  3,925,400.00   บาท 
    (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  -   บาท  
    (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน  -    บาท 
    -แมวาราย รับขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจะมีจํานวน จํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจตางๆที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการ ใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่และกฎหมายก็ตามแต
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว ครบถวนเกือบทุกรายการ 
ซึ่งรายละเอียดตางๆ ไดแนบใหสมาชิกทุกทานได ทราบลวงหนาแลวจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา
ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะ ผูบริหารไดเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
ในคร้ังนี้ เพ่ือท่ีคณะผูบริหาร จะไดนําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอนตอไป 
ทั้งนี้รายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายใหปลัด อบต.ชี้แจง 
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ – ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงตอที่ประชุมสภา ซึ่งแนวทางการ  
ปลัด อบต.   จัด ทํ างบป ระมาณ รายจ ายป ระจํ าป งบป ระมาณ  พ .ศ . 2563 ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไดซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ รายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ดานรายรับ  
    การจัดทําประมาณการรายรับใหตั้งยอดเงินรวมทั้งโดยประมาณการ ใหใกลเคียงกับ
ปงบประมาณที่ผานมา (ป 2562) และใหตั้งประมาณการ รายรับท้ังปใหครบทุกหมวดรายรับ ทั้งนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ประมาณการรายรับไว     80,441,664.00 บาท แยกเปน  
    รายไดจัดเก็บ      
    - หมวดภาษีอากร                       2,467,164.00        บาท  
    - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต         1,694,500.00        บาท 
    - หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                100,000.00        บาท 
    - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       240,000.00       บาท 
    รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    -หมวดภาษีจัดสรร           32,440,000.00        บาท 
    -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           43,500,000.00        บาท  
    ดานรายจาย  
    1) การจัดทํางบประมาณรายจายท่ีจายไดและเงิน อุดหนุนทั่วไป ใหตั้ งจายเพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ ถายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ และเนนการบูรณาการใชจาย
งบประมาณใหมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตรในระดับพ้ืนที่จังหวัด แผนจังหวัดและแผนชุมชน  
    2) การตั้งงบประมาณรายจาย ใหกระทําตามที่มีกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวง 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
    2.1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชน  
    2.2) เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ สมานฉันทของคนในชาติ  
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    2.3) เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
           พระราชดําริ 
    2.4) เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ 
                                                 แหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย  
    2.5) การจัดทํางบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.  
    2.6) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง  
    2.7) เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
    2.8) การตั้งงบประมาณรายจายท่ีเปนภาระผูกพัน  
    - องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดประมาณการรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จํานวน 80,176,140.00  บาท แยกเปน  รายจายตามแผนงานดังนี้  
    ดานบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,353,360.00 บาท  
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 530,000.00 บาท 
    ดานบรกิารชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 9,927,260.00 บาท  
    แผนงานสาธารณสุข 2,441,340.00 บาท  
    แผนงานสังคมสงเคราะห  5,000.00 บาท  
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,153,180.00 บาท 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 440,000.00 บาท  
    แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 660,000.00 บาท 
    ดานเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  7,252,000.00   บาท 
    แผนงานการเกษตร      120,000  บาท  
 

    ดานการดําเนินงานอื่น  
    แผนงานงบกลาง       29,294,000.00 บาท       
นายวีรวุฒิ   พลายแกว  - สอบถามในที่ประชุมสภาฯ คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ รายจาย 
ประธานสภาช่ัวคราว              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปแลวมีสมาชิกสภาฯทานใด จะขออภิปรายสอบถาม
รายละเอียดอ่ืนๆ กอนขอมติรบัหลักการ  ในวาระ ที่ ๑  ของการพิจารณาแหงรางขอบัญญัติฯ  

ทีประชุม               -ไมม ี 

นายวีรวฒิุ  พลายแกว้  -หากไมมี ขอมติเห็นชอบของสมาชิกฯ วาเห็นควรใหผานวาระที่ 2 หรอืไม 

ประธานสภาชั่วคราว              
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 เปนเอกฉันทโดยใหคงรางเดิมไวทุกประการ  
    3.2 เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบญัตติการเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน (วาระที่ 3 ) 

 นายวีวุฒิ  พลายแกว               -ตามที่สมาชิกสภาไดพิจารณาขอบัญญัติดังกลาว  ในวาระท่ี 1 และวาระที่ 2 แลวนั้น 
ประธานสภาช่ัวคราว                   และ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไวทุกประการในวาระที่ 2 นั้น ในวาระที่ 3 
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเห็นสมควรลงมติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 หรอืไม 
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  มติที่ประชุม      -มีมติเห็นสมควรใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2563 เปนเอก   
  ฉันท        
ระเบียบวาระที่ 5                  เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายวีรวุฒิ   พลายแกว  -สมาชิกทานใดมเีร่ืองเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาชั่วคราว 
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ  -ในเดือนกันยายน ใกลจะสิ้นปงบประมาณแลว จะมีโครงการออกซอมไฟฟาภายใน
สมาชิกสภา หมู 7   หมูบานหรือไม เพราะไฟฟาของหมู7  บานหนองตาแพง ไฟสาธารณะดับมาหลาย
เดือนแลวยังไมเห็นมาซอม จึงขอใหผูดูแลชวยตามเร่ืองใหดวยครับ 
ปลัดฯ    -ชวงนี้รถกระเชาตองออกทํางานหลายอยาง เชน ตัดตนไมตามหมูบาน ออกประชาคม
หมูบาน ทําใหออกไปซอมไฟฟาไมทันตามรอบ  
นายทรงเวทย   ขุยขํา  -ถาทางหมูบานจะยืมรถกระเชามาซอมไฟฟาภายในหมูบาน โดยจะออกหลอดไฟเองไม
สมาชิกสภาหมู 4  ทราบจะไดหรือไม  
ปลัด อบต.ฯ   -ขอใหรอทาง อบต.ซื้อหลอดไฟฟาในปงบประมาณหนาซึ่งขอบัญญัติฯผานก็สามารถซื้อ
ไดเลย  
ส.อบต.อิทธิพทัธ  เฮงยิ่งไพศาล -กระผมขอเสนอใหในปงบประมาณตอไป ใหตั้งงบประมาณเพ่ิมไดหรือไม เพ่ือเพียงพอ
ในปงบประมาณแตละป 
ปลัด อบต.   -ในแตละปก็ตั้งเพ่ิมไวแลว และหลอดไฟเปลี่ยนเปน LED ทั้งหมด 
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ  -ไมทราบวา พอจะมียางปะถนน เหลืออยูหรือไม อยากใหชวยซอมถนนภายในหมูบาน 
สมาชิกสภา หมู 7  หมู 7  บานหนองตาแพง ซึ่งชาํรุดหลายจุด 
ปลัด อบต.   -ตอนนี้ยางปะถนนหมดแลว และใกลส้ินปงบประมาณจึงยังไมไดทําการจัดซื้อ  
นายกฯ    -ตอนนี้จะใหชางออกสํารวจและจะเรงดําเนินการใหตอไป 
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ  -มี เรื่องจาก อสม.ของตะคร้ําเอน ฝากถามวา เงินคาสํารวจหมาแมวไมทราบวาจะ
สมาชิกสภา หมู 7   ดําเนินการเบิกจายไดชวงไหนครับ 
ปลัด อบต.   -ตอนนี้กําลังทําเรื่องเบิกจายแลวจะแจงใหทราบตอไป 
นายวีรวุฒิ  พลายแกว  -สมาชิกทานใดมีเร่ืองเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯชั่วคราว 
ที่ประชุม   -ไมมี 
นายวีรวุฒ   พลายแกว  -ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น. 
ประธานสภาชั่วคราว   
                                                              วาที่  ร.ต.   จตุพร    ศรีสมบูรณ    ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                    (  จตุพร    ศรีสมบูรณ )          
                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  
 
                 (ลงชื่อ)      คณศิร   แสงรอด      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายคณิศร   แสงรอด) 
           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  
              
 


