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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
-เข า สู ก ารประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน ขออนุ ญ าต
เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุ มที่ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิก
สภาฯ ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 20 ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
วาที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ
-เนื่องจากประธานสภาฯ ติดภารกิจไม สามารถมาดําเนินการได ตามระเบีย บ
เลขานุการสภาฯ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 (แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ขอ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุมแลวแต
ประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่นไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัติหนาที่ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมี
อายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว
มติประชุม
-เสนอเลือก นายวีรวุฒ พลายแกว สมาชิกสภาฯ หมู 14 เปนประธานสภาฯ
ชั่วคราว
1.1ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันศุกรที่ 13 กันยายน 2562
ที่ประชุมสภาฯ
-รับทราบ
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
-เรีย นทา นประธานสภาชั่ วคราว ฯ ก อ นการประชุม กระผมขอแจ ง หนั งสื อ
อํ าเภอทามะกา ที่ กจ 0023.10/3322 ลงวัน ที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อ ง การอนุ ญ าตให ข ยายเวลาประชุ มสภา
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ได
กําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตั้งแตวันที่ 15 29 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563และเรื่องอื่น ๆ นั้น
อําเภอทามะกาพิจารณาแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 จึงอนุญาตใหขยายเวลาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2562 ตั้งแต วันที่ 1 กันยายน 2562 เปนตนไป
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-ตามที่ทานเลขานุการสภาไดนําเรียน แจงใหทุกทานได รับ ทราบสําหรับวัน นี้
ประธานสภาชั่วคราว
เปนการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจํ าป พ.ศ.2562 ซึ่งทาง
สภาฯไดแจงนัดที่ประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 (วาระที่ 2,3) ในวันที่ 27 สิงหาคม
2562 นั้นแตสภาฯ ไมสามารถพิจารณาใหความเห็นรางขอบัญญัติดังกลาว ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงขอขยาย
เวลาประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ประจํ า ป 2562 ออกไปอี ก 15 วั น
รายละเอียดตามที่ทานเลขานุการสภาไดแจงใหทราบ
ที่ประชุม
-รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-ตามที่ เจ า หน า ที่ ได ม อบเอกสารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯให แ ก
ประธานสภาชั่วคราว
ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรือขอแกไขเพิ่มเติม หรือไม
-สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่ แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว
ที่ประชุมสภาฯ
-มีม ติเป น เสี ย งข างมากรับ รองรายงานการประชุ ม ดวยคะแนนเสีย ง 20
เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง แจงเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง การรับบริจาคโลหิต
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-ดวยอําเภอทามะกาไดรบั แจงวา เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับ
ประธานสภาชั่วคราว
โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา ไดกําหนดแผนปฏิบัติงานออกหนวยรับบริจาค
โลหิต ประจําเดือนกันยายน 2562 ในพื้นที่อําเภอทามะกา วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ศาลา
ประชาคมอําเภอทามะกาในการนี้ อําเภอทามะกาขอความอนุเคราะหจากทาน ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการพนักงาน
ในสังกัดและประชาชนในพื้นที่รวมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ที่ประชุม
-รับทราบ
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-ตามที่สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ประธานสภาชั่วคราว
กระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือ
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดําเนินการบันทึกขอมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผลจํานวน 3 แบบไดแก แบบ อบต. 1 , อบต.2-1 ถึง 2-6 และแบบ อบต.3 โดยใชผลการดําเนินงานจริงของ
อบต.ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 พรอมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อใช
เปนเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบญัตติ การเสนอรางขอบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน (วาระที่ 2 )
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-ตามที่ประชุมสภาฯไดพิจารณารางขอบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
ประธานสภาชั่วคราว
พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 1 และในที่ประชุมไดมีมติ รับหลักการแหงราง
ขอบัญ ญัติดังกลาวไวแลวนั้น ขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียด รางขอบัญญั ติงบประมาณรายจายใหที่ประชุมไดรับ
ทราบเพื่อที่จะไดพิจารณาในวาระ 2 และ วาระ 3 ตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552 ขอ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่
สภาทองถิ่น กําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารหรือ สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นสมควรและจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกรับรอง เชนเดียวกับการเสนอญัตติ ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามราง เดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึก
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ความเห็นยื่น ตอประธานสภา ทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใดหรื อข อ
ใดบางการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปน ประการใด การสงวนความเห็ น
ของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวยและใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการเรงดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไป
รวมประชุ มสภาทองถิ่น ดวย เพื่ อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัย ตางๆ เกี่ย วกับ รายงาน นั้ น ขอ 51 ในการ
พิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไข
เทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
นายกฯ
-ตามที่ คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ.2563 ตอ สภาองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลตะคร้ํ า เอน ได ต รวจทานอี ก ครั้ ง ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
ในป งบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริห ารส วนตํ าบลตะคร้ําเอน ประมาณการ
รายรับไว จํานวน 80,441,664.00 บาท โดยในสวนของ รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจัดเก็บเองจะ
ไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงิน รายจายไว จํานวน
80,176,140 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถจัด ทําบริการสาธารณะดานตางๆ ให มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น ซึ่ง การจัดทํ า
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เปนการจัดทํางบประมาณแบบ สมดุล(รายจายเทากับรายรับ)
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณพ.ศ.2562 ณวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2562 องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 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. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนที่รฐั บาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,419,900.00 บาท
(3) รายจายจริง 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) รายจ ายที่ จ ายจากเงิ นอุ ด หนุ น ที่ รั ฐบาลให โดยระบุ วั ตถุ ป ระสงค 7 67,600.00
บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม 3,925,400.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม - บาท
(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน - บาท
-แม ว า รายรั บ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอนจะมี จํ า นวน จํ า กั ด เมื่ อ
เปรีย บเที ยบกับ ภารกิจ ต า งๆที่จะตอ งดํา เนิน การเพื่อบริการ ใหแกป ระชาชนตามอํานาจหน าที่แ ละกฎหมายก็ตามแต
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว ครบถวนเกือบทุกรายการ
ซึ่งรายละเอียดตางๆ ไดแนบใหสมาชิกทุกทานได ทราบลวงหนาแลวจึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดโปรดพิจารณา
ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะ ผูบริหารไดเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
ในครั้งนี้ เพื่อที่คณะผูบริหาร จะไดนําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไปพัฒ นาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนตอไป
ทั้งนี้รายละเอียดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มอบหมายใหปลัด อบต.ชี้แจง
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
– ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงตอที่ประชุมสภา ซึ่งแนวทางการ
ปลัด อบต.
จั ด ทํ างบ ป ระมาณ รายจ า ยป ระจํ า ป ง บ ป ระม าณ พ.ศ. 2563 ตามห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ไดซั กซอ มแนวทางการจัด ทํ า
งบประมาณ รายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานรายรับ
การจัดทําประมาณการรายรับใหตั้งยอดเงิน รวมทั้งโดยประมาณการ ให ใกล เคียงกั บ
ปงบประมาณที่ผานมา (ป 2562) และใหตั้งประมาณการ รายรับทั้งปใหครบทุกหมวดรายรับ 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
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
43,500,000.00
บาท
ดานรายจาย
1) การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยที่ จ า ยได แ ละเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ วไป ให ตั้ ง จ า ยเพื่ อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ ถายโอน รวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยใชแ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น แนวทางในการจั ด ทํา งบประมาณ และเน น การบู รณาการใช จา ย
งบประมาณใหมีความสอดคลอง กับยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด แผนจังหวัดและแผนชุมชน
2) การตั้ ง งบประมาณรายจ า ย ให ก ระทํ า ตามที่ มี ก ฎหมายระเบี ย บ กฎกระทรวง
ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ของประชาชน
2.2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ สมานฉันทของคนในชาติ
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2.3) เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
2.4) เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และกระทรวงมหาดไทย
2.5) การจัดทํางบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท.
2.6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
2.7) เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
2.8) การตั้งงบประมาณรายจายที่เปนภาระผูกพัน
- องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดประมาณการรายจ ายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 80,176,140.00 บาท แยกเปน รายจายตามแผนงานดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 26,353,360.00 บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน 530,000.00 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
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
- สอบถามในที่ ป ระชุ ม สภาฯ คํ า แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ รายจ า ย
ประธานสภาชั่วคราว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ไปแลวมีสมาชิกสภาฯทานใด จะขออภิปรายสอบถาม
รายละเอียดอื่นๆ กอนขอมติรบั หลักการ ในวาระ ที่ ๑ ของการพิจารณาแหงรางขอบัญญัติฯ
ทีประชุม
-ไมมี
นายวีรวุฒิ พลายแก้ว
-หากไมมี ขอมติเห็นชอบของสมาชิกฯ วาเห็นควรใหผานวาระที่ 2 หรือไม
ประธานสภาชั่วคราว
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติเห็นชอบใหผานวาระที่ 2 เปนเอกฉันทโดยใหคงรางเดิมไวทุกประการ
3.2 เสนอเพื่อขอความเห็น ชอบญัตติการเสนอร างขอบัญ ญั ติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน (วาระที่ 3 )
นายวีวุฒิ พลายแกว
-ตามที่สมาชิกสภาไดพิจารณาขอบัญญัติดังกลาว ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 แลวนั้น
ประธานสภาชั่วคราว
และ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมไวทุกประการในวาระที่ 2 นั้น ในวาระที่ 3
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเห็นสมควรลงมติใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 หรือไม
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มติที่ประชุม
-มีมติเห็นสมควรใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 เปนเอก
ฉันท
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-สมาชิกทานใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม
ประธานสภาชั่วคราว
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ
-ในเดือ นกันยายน ใกลจะสิ้นปงบประมาณแล ว จะมี โครงการออกซ อมไฟฟ า ภายใน
สมาชิกสภา หมู 7
หมูบานหรือ ไม เพราะไฟฟา ของหมู7 บ านหนองตาแพ ง ไฟสาธารณะดับมาหลาย
เดือนแลวยังไมเห็นมาซอม จึงขอใหผูดูแลชวยตามเรื่องใหดวยครับ
ปลัดฯ
-ชวงนี้รถกระเชาตองออกทํางานหลายอยาง เชน ตัดตน ไมตามหมูบาน ออกประชาคม
หมูบาน ทําใหออกไปซอมไฟฟาไมทันตามรอบ
นายทรงเวทย ขุยขํา
-ถาทางหมูบานจะยืมรถกระเชามาซอมไฟฟาภายในหมูบาน โดยจะออกหลอดไฟเองไม
สมาชิกสภาหมู 4
ทราบจะไดหรือไม
ปลัด อบต.ฯ
-ขอใหรอทาง อบต.ซื้อหลอดไฟฟาในปงบประมาณหนาซึ่งขอบัญญัติฯผานก็สามารถซื้อ
ไดเลย
ส.อบต.อิทธิพทั ธ เฮงยิ่งไพศาล -กระผมขอเสนอใหในปงบประมาณตอไป ใหตั้งงบประมาณเพิ่มไดหรือไม เพื่อเพียงพอ
ในปงบประมาณแตละป
ปลัด อบต.
-ในแตละปก็ตั้งเพิ่มไวแลว และหลอดไฟเปลี่ยนเปน LED ทั้งหมด
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ
-ไมทราบวา พอจะมียางปะถนน เหลืออยูหรือไม อยากใหชวยซอมถนนภายในหมูบาน
สมาชิกสภา หมู 7
หมู 7 บานหนองตาแพง ซึ่งชํารุดหลายจุด
ปลัด อบต.
-ตอนนี้ยางปะถนนหมดแลว และใกลสิ้นปงบประมาณจึงยังไมไดทําการจัดซื้อ
นายกฯ
-ตอนนี้จะใหชางออกสํารวจและจะเรงดําเนินการใหตอไป
ส.อบต.ประสงค มาติวงศ
-มี เรื่ องจาก อสม.ของตะคร้ําเอน ฝากถามว า เงิ น ค าสํ ารวจหมาแมวไม ท ราบวา จะ
สมาชิกสภา หมู 7
ดําเนินการเบิกจายไดชวงไหนครับ
ปลัด อบต.
-ตอนนี้กําลังทําเรื่องเบิกจายแลวจะแจงใหทราบตอไป
นายวีรวุฒิ พลายแกว
-สมาชิกทานใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม
ประธานสภาฯชั่วคราว
ที่ประชุม
-ไมมี
นายวีรวุฒ พลายแกว
-ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น.
ประธานสภาชั่วคราว
วาที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ ผูจดบันทึกการประชุม
( จตุพร ศรีสมบูรณ )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
(ลงชื่อ)

คณิศร แสงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายคณิศร แสงรอด)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน

