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สําเนา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี 1  / 2562 
เมื่อวันจันทร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.  2562 

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
ผูมาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายคณิศร 

วาที่ร.ต.จตพุร 

นายธนกร 

นายบุญนํา 

นายคมกรชิ 

นายสิงหนาท 

นายแสง 

นายประพันธ 

นายสวน 

นายคํานวณ 

นายสุทิน 

นายประสงค 

นายโกศล 

นายโยธิน 

นายอานันทน 

นายสมคดั 

นายอิทธิพัทธ 

น.ส.ณัฎฐิวรรณ 

นายประจวบ 

นายมิตร 

นายวันชัย 

นายชูศกัดิ์ 

นายวีรวุฒิ 

นายพิเชษฐ 

นายฉัตรชัย 

แสงรอด 

ศรีสมบูรณ 

โพธิพิพิธ 

ผูชวย 

เพงผล 

โพธ์ิงาม 

ลิ้มละมัย 

ลิ้มละมัย 

สิทธิสงคราม 

เบญจชาต ิ

จุยชวย 

มาติวงศ 

จงศิริ 

ธรรมลังกา 

คเชนชร 

ทองมอญ 

เฮงย่ิงไพศาล 

ผาโสม 

ดิษผล 

แซตัน 

เจิมจันทร 

เจริญโรจนศิรกิุล 

พลายแกว 

โชควนากุล 

ปูเจรญิ 

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม.๑ 

สมาชิกสภาฯ ม.1 

สมาชิกสภาฯ ม.๒ 

สมาชิกสภาฯ ม.2 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ 

สมาชิกสภาฯ ม.4 

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.12 

สมาชิกสภาฯ ม.12 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.15 

สมาชิกสภาฯ ม.16 

คณศิร       แสงรอด 

วาที่ร.ต.จตุพร  ศรสีมบูรณ 

ธนกร        โพธิพิพิธ 

บุญนํา       ผูชวย 

คมกริช      เพงผล 

สิงหนาท    โพธิ์งาม 

แสง          ลิ้มละมัย 

ประพันธ    ลิ้มละมัย 

สวน          สิทธิสงคราม 

คํานวณ      เบญจชาติ 

สุทิน          จุยชวย 

ประสงค     มาติวงศ 

โกศล        จงศริิ 

โยธิน         ธรรมลังกา  

อานันทน    คเชนชร   

สมคดั        ทองมอญ 

อิทธิพัทธ    เฮงยิ่งไพศาล 

ณฎัฐิวรรณ  ผาโสม 

ประจวบ     ดิษผล 

มิตร          แซตัน 

วันชัย        เจิมจันทร 

ชูศักดิ์        เจริญโรจนศิริกุล 

วีรวุฒิ        พลายแกว 

พิเชษฐ      โชควนากุล 

ฉัตรชัย       ปูเจริญ 

 

 

 

ผูไมมาประชุม 
1.นายวันชัย               อินทรเกตุ  ตําแหนง          รองประธานสภาฯ 
2.นายฉลาม               อินทรโสภา           ตําแหนง           สมาชิกสภาฯ หมู 6 
3.นายทรงเวทย           ขุยขํา              ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 14 



2 

 

 
4.นายวิเชียร               สีสําลี              ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 16 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสํารวย   อินทรนะนิสา     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
2. นางกัณฐมณี            บัวบาน            รองนายกฯ 
3. นายงาม                 กวางคีรี   รองนายกฯ 
4. นางเตอืนใจ             เอ๊ียะมณี            เลขานุการนายกฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
วาที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ -เขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขออนุญาต 
เลขานุการสภาฯ   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมท่ีไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิกสภาฯ 
ไดเขานั่งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา  25  ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นไดแจงเร่ืองใหท่ีประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระ
ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
ประธานสภาฯ   -อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน เรื่องการเรยีกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  1/2562 วันจันทร ที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  
2562 

 ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2              เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่ผานมา 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน สมัย
สามัญ สมัยที่   1   คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวัน จันทร ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 
นายคณิศร  แสงรอด  -ตามที่ เจ าหน าที่ ไดมอบ เอกสารบันทึ กรายงานการประชุมสภาฯใหแก
ประธานสภาฯ   ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรอืขอแกไขหรือเพิ่มเติม หรือไม 
    -สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งท่ีแลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562    
ประธานสภาฯ            -ขอใหฝายบริหารอานรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.  
2562 
นายกฯ                                 -ไดอานรายละเอียด รายการโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   โอนเพ่ิม 
   สํานักปลัด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    คาครุภัณฑ 

    ๑.คาจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํารอนน้ําเย็น ตั้งไว  8,000.-  บาท เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองทําน้ํา
รอนน้ําเย็น จํานวน 1 ตัว  ราคา  8,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑท่ี อบต.กําหนด 
    2.คาจัดซื้อโทรศัพทไรสายระบบดิจิตอล ตั้งไว  35,000.- บาท  เพ่ือจัดซื้อ
โทรศัพทไรสายระบบดิจิตอล จํานวน  14  เคร่ือง  ราคาชุดละ 2,500.- บาท เปนเงิน 35,000.-  บาท ที่ อบต.
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด 
    3.คาติดตั้ง เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งเพดาน ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือจาย
เปนคาติดตั้งเครื่องปรบัอากาศชนิดฝงฝาเพดานขนาดไมต่ํากวา 15,000 BTU จํานวน  2  เครื่อง  ราคาเคร่ืองละ  
50,000 บาท พรอมอุปกรณติดตั้ง เปนเงิน  100,000  บาท ท่ี อบต. ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด 

4.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน ตั้งไว 17,000.-  บาท เพ่ือจาย 
เปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรบัสํานักงาน  (จอแสดงผลไมนอยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน  1  เครื่อง เปนเงิน 
17,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 
   5.คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ  ตั้งไว 8,600.- บาทเพ่ือจาย
เปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีกพรอมหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน   2  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เปน
เงิน   8,600  บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด 

 
    แผนงานสาธารณสุข 
    คาใชสอย 
    6.คาจางเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย  ตั้งไว  400,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ราคาตันละ 320 บาท  รวมเปนเงิน 400,000 บาท 
    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
    7.กอสรางอาคารเรียนรูการประกอบอาชีพ  ตั้งไว  500,000.- บาท   เพ่ือจาย
เปนคากอสรางอาคารเรียนรูการประกอบอาชีพ ราคา 500,000.- บาท 

8.คาจัดซื้อเตาจีนชนิด 3 หัว ตั้งไว  50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเตาจีน
ชนิด  3  หัว สําหรับใชในการประกอบการเรียน การสอนประกอบอาชีพ   เปนเงิน  50,000 บาท  จํานวน  1  ชุด 
ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด 

รวมโอนเพิ่ม        1,118,600       บาท 
    โอนลด 
    สํานักปลัด 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    คาตอบแทนใชสอยฯ 
    1.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
ตั้งไว  500,0๐๐.-  บาท   งบประมาณคงเหลือกอน 176,528.08   บาท โอนลด   8,000.-   บาท    คงเหลือ
หลังโอน     168,528.08  บาท 
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    2.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
ตั้งไว  500,000.-  บาท   งบประมาณคงเหลือกอน  168,528.08 บาท  โอนลด   35,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน 133,528.08 บาท 

คาวัสดุ 
   3.คาวัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว 80,000.-  บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน  เชน วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ที่ไมสามารถจัดเขา ประเภทวัสดุประเภทตาง ๆ  ขางตน  งบประมาณคงเหลือกอน 57,015,000.- 
บาท   โอนลด   17,000.-  บาท     คงเหลือหลังโอน  40,015.-  บาท   

   4.วัสดุอื่นๆ  ตั้งไว 80,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน  เชน วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่ไมสามารถจัดเขา ประเภทวัสดุประเภทตาง ๆ  ขางตน งบประมาณคงเหลือกอน  40,015.- บาท  
โอนลด   8,600.-  บาท     คงเหลือหลังโอน     31,415.-  บาท      
    แผนงานสาธารณสุข 
    คาใชสอย 
    5.คาจัดซื้อถังรองรบัขยะมูลฝอย ตั้งไว   488,000.-   บาท เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อถังรองรบัขยะขนาดไมนอยกวา 200  ลิตร งบประมาณคงเหลือกอน  488,000.-   บาท     โอนลด   
400,000.-   บาท   คงเหลือหลังโอน     88,000.-  บาท 

6.รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว  200,000.- บาท เพ่ือจายเปนคารับ
วารสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเผยแพรขาวสารทางวิทยุ คาจางเหมาจัดทําสื่อตางๆเพื่อประชาชนสัมพันธ คา
จัดทําปายประกาศ ปาย ประชาสัมพันธตาง ๆ คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ  คาติดตั้ง
โทรศัพท คาจางเหมาบุคคลตาง ๆ คาเชาเต็นท คาเย็บเลม เขาปก หนังสือ และอื่น ๆ งบประมาณคงเหลือกอน  
177,291.16 บาท โอนลด  100,000.- บาท คงเหลือ    หลังโอน 77,291.16 บาท 
    แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    คาครุภัณฑ 
    7.ปรับปรุงตอเติมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว 500,000.-บาท 
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณคงเหลือกอน 500,000.- บาท 
โอนลด 500,000.- บาท   คงเหลือหลังโอน -      บาท 

   8.โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับคนพิการ ตั้งไว  50,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการฝกอาชีพสําหรับคนพิการ ตามของโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หนา หนาที่80 ลําดับที่ 3 
งบประมาณคงเหลือกอน 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน  -  บาท 

รวมโอนลด      1,118,600    บาท 
 

โอนเพ่ิม 
กองคลัง 

    แผนงานบริหารงานคลัง 
    คาใชสอย 

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจรบัและควบคุมงาน
กอสรางที่สามารถเบิกจายตามประเภทรายจาย  เปนเงิน     20,000   บาท 

รวมโอนเพิ่ม  20,000   บาท 
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โอนลด 
กองคลัง 
แผนบริหารงานคลัง 

 1.คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 670,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
พนักงานของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา งบประมาณคงเหลือกอนโอน 190,210.- บาท  โอนลด 20,000.- บาท  
คงเหลือหลังโอน 170,210.- บาท 

รวมโอนลด          20,000   บาท     

โอนเพ่ิม 
กองการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    1.โครงการสอนสมาธิใหกับนักเรยีนตามโรงเรียนตาง ๆ  ในเขตตาํบลตะคร้ําเอน  
ตั้งไว  150,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาโครงการสอนสมาธิใหกับนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ ในเขต ตําบลตะครํ้า
เอน เปนเงนิ  150,000  บาท 

2.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตั้งไว 45,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน
กอสรางที่สามารถเบิกจายตามประเภทรายจาย   เปนเงิน  45,000   บาท 

3.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย  6  แบบ  ตั้งไว  170,000.- บาท เพ่ือจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักครอ  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด 

4.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย  6  แบบ   ตั้งไว 93,000.- บาท เพ่ือจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปายพรอมหวงยาง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑท่ี อบต.
กําหนด 

5.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย  6  แบบ ต้ังไว  170,000.-บาท เพื่อจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานเกาหลัง  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.
กําหนด 

6.คาจางแรงงานตาม พรบ.แรงงาน ตั้งไว 45,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจาง
แรงงานตาม พรบ.แรงงาน   

รวมโอนเพิ่ม       673,000       บาท 
 

    โอนลด 
    กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
คาใชสอย 
1.คาใชจายในการแขงขันกีฬาตาํบลตะคร้ําเอน ตั้งไว 200,000.-บาท เพ่ือจาย

เปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลตะคร้ําเอน งบประมาณคงเหลือกอน  200,000 บาท โอนลด  150,000 
บาท คงเหลือหลังโอน 50,000  บาท 

2.โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง  ตั้งไว  200,000.- บาท  เพ่ือจายเปน
คาใชจายจัดงานประเพณลีอยกระทง เชน คาใชจายพิธีทาง ศาสนา คารับรอง คาเชาสถานที่จัดงาน คาเชาวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัด งาน คาตกแตงสถานท่ี คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คาเงิน  รางวัล  
คาจางเหมาจัดนิทรรศการ การแสดง คาประชาสัมพันธงาน และ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดงาน งบประมาณ
คงเหลือกอน 78,080  บาท โอนลด 78,000 บาท คงเหลือ หลังโอน 80 บาท 
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คาวัสดุ 
3.วัสดุกีฬา ตั้งไว  100,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬา งบประมาณ

คงเหลือกอน  100,000 บาท โอนลด  90,000   บาท   คงเหลือหลังโอน    10,000   บาท 
 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
4.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักครอ ตั้งไว 200,000.- เพื่อจายเปน

คาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักครอ อาท ิเปลี่ยนรางระบายน้ําฝน สรางเสาธง โรงกิจกรรมใน
รม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอ่ืน ๆ ตามที่แบบแปลนที่ อบต.กําหนด  งบประมาณคงเหลือกอน   200,000.- 
บาท โอนลด 170,000 บาท คงเหลือ หลังโอน 30,000 บาท 

5.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง อาทิ เปลี่ยนโครงหลังคา ฝาเพดาน ตอเติมร้ัว ทาสีอาคาร  ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและอ่ืน ๆ ตามท่ีแบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณคงเหลือกอน 41,100.-บาท โอนลด    
15,000   บาท   คงเหลือ หลังโอน 26,100 บาท 

6.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาหลัง  ตั้งไว 300,000.- บาท เพ่ือจาย
เปนคาใชจายในการปรบัปรุงศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาหลัง อาทิ เปลี่ยนโครงหลังคา ฝาเพดาน ตอเติมรั้ว ทาสี
อาคาร  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณคงเหลือกอน 206,000.-  
บาท  โอนลด 170,000.- บาท คงเหลือ หลังโอน 36,000.- บาท 
    รวมโอนลด    673,000.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานกิจการประปา 

    กิจการประปา 
    1.คาจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูท่ี 13 แหงท่ี 2 ตั้ง
ไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 13 แหงที่ 2 พรอม
ฐาน คสล.ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด  

2.คาจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 14 แหงท่ี ต้ังไว 
150,000.- บาท    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตนํ้าประปา  หมูท่ี 14  แหงที่ 1 พรอม
ฐาน คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม.   ตามมาตรฐานครุภัณฑท่ี อบต.กําหนด  

3.คาจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูท่ี 9 แหงที่3 ตั้งไว
150,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตนํ้าประปา หมูท่ี  9  แหงที่  3  พรอม
ฐาน คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด  

4.คาจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปาหมูที่ 14 แหงที่ 2 ตั้งไว
150,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตนํ้าประปา หมูท่ี 14 แหงท่ี 2 พรอมฐาน 
คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม.  ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด  

5.คาจัดซื้อเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูท่ี 16 แหงท่ี 2 ตั้ง
ไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 16 แหงที่ 2 พรอม
ฐาน คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด  

โอนลด        750,000      บาท 
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    แผนงานกิจการประปา 
    งานกจิการประปา 
    1.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน  หมูที่ 7 ตั้งไว  50,000.- บาท  -เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเคร่ืองกรองนํ้าสแตนเลส หมูที่ 7  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน -      บาท 
    2.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน  แหงที่ 2 หมูท่ี 8 ตั้งไว  50,000.- บาท  -เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส  
แหงที่ 2 หมูที่ 8   งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน -      
บาท 
    3.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน  แหงที่ 4 หมูที่ 9 ตั้งไว  50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แหง
ที่ 4 หมูที่ 9   งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.-  บาท   คงเหลือหลังโอน 
10,000.-      บาท 
    4.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน แหงที่ 1  หมูที่ 10 ตั้งไว  50,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเคร่ืองกรองน้ําสแตนเลส แหง
ที่ 1  หมูที่ 10   งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน -      
บาท 
    5.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน  แหงที่ 2 หมูที่ 10 ตั้งไว  50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเคร่ืองกรองนํ้าสแตนเลส 
แหงที่ 2 หมูที่ 10  งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน -      
บาท 
    6.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน แหงที่ 2  หมูที่ 13  ตั้งไว  50,000.- บาท  -เพ่ือจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 
แหงที่2  หมูที่ 13    งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน 
10,000.-     4บาท 
    7.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา แหงท่ี 
2 หมูที่ 5     ตั้งไว  50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา แหงที่ 2 หมูที่ 5 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด 50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน       -       บาท 
    8. .โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา  
ตั้งไว  50,000.- บาท แหงท่ี   1    หมูท่ี 9  เพ่ือจายเปนคาปรบัปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา  แหงท่ี 1 
หมูที่ 5  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน -    บาท 
    9.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา  
ตั้งไว  50,000.- บาท  แหงท่ี 4 หมูที่ 9   เพื่อจายเปนปรับปรงุอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปาแหงที่ 4 หมูที่ 5  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน   10,000.-   บาท 
    10.โครงการปรับปรงุอาคารและหอถังบรรจุนํ้าประปา  ระบบผลิตน้ําประปา  
ตั้งไว  50,000.- บาท แหงท่ี 1 หมูท่ี 13  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปาแหงที่ 1 หมูที่ 
13 งบประมาณคงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน  -      บาท 
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11.โครงการปรับปรงุอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา หมู
ที่ 15 ตั้งไว  50,000.- บาท  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา หมูท่ี 15    งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท    คงเหลือหลังโอน      -       บาท 
    12.โครงการปรับปรงุอาคารและหอถังบรรจุนํ้าประปา ระบบผลิตน้ําประปา  
ตั้งไว  50,000.- บาท แหงท่ี 1 หมูที่ 16  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปาแหงที่ 1 หมูที่ 
16  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  50,000.- บาท  โอนลด  50,000.- บาท   คงเหลือหลังโอน  10,000.-    
บาท   
    13.คาวัสดุอ่ืน ตั้งไว  738,000.-บาท  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน  งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน  614,660.- บาท  โอนลด  140,000.- บาท  คงเหลือหลังโอน  474,660.- บาท 

รวมโอนลด   750,000   บาท 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข เพิ่มเติม“ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ อนุมัติ
ของสภาทองถิ่น”  เพื่อใหเปนไปตาม ระเบียบที่อางถึง จึงเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติตอไป 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกฯทานใดท่ีจะอภิปรายเก่ียวกับการโอนงบประมาณครั้งน้ี หรอืไม 
ที่ประชุม                     -ไมม ี
ประธานสภาฯ     -ถ าไมมีกระผมขอมติ ท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติ การโอนงบประมาณเพ่ิม               
และตั้งจายรายการใหม    จํานวน  2,561,600.-  บาท   และโอนลดงบประมาณ   จํานวน 2,561,600.- 
บาท     หรือไม 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
    3.2พิจารณาแกไขคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 
ประธานสภาฯ               -ขอเชิญทานปลัดชี้แจงรายละเอียด   
ปลัด อบต.     -ขอชี้แจงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการแกไขในการตั้งงบประมาณรายจายไวตา
แผนงานเคหะชุมชน    หนา 29    มีรายละเอียดดังนี้ 

                             แกไขคําชี้แจง แผนงานเคหะชุมชน 
   คาวัสดุ ไฟฟาและวิทยุ 
   ขอความเดิม 

             2.คาโคมไฟแอลอีดี ชนิดฟลัชไลท  จํานวน   500,000  บาท 
    - เพ่ือจายเปนคาโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลทตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด
กําลังไฟฟา 240 w จํานวน 25 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท  

   ขอความใหม 
             - เพ่ือจายเปนคาโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลทย ขนาดกําลังไฟฟา 100 w ความ
สวางไมนอยกวา 100,000 Lumen คุณสมบัติ IP 65 ตามมาตรฐานครุภัณฑ อบต. กําหนด จํานวน 80 ดวง 
ราคาดวงละ 5,700  บาท  
ประธานสภาฯ                 -ตามที่ทานปลัดไดแจงรายละเอียดการแกไขคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 3    มีทานใดจะซักถามหรือไม 
ที่ประชุม   -ไมมี 



9 

 

ประธานสภาฯ   -ถาไมมีผมขอจะขอมติที่ประชุมอนุมัติแกไขคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุม         -มีมติอนุมัติแกไขคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 
     3.3 พิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสม  คร้ังท่ี 2   ประจําป  2562 

       ประธานสภาฯ            -ขอใหปลัดชี้แจงรายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสมประจําป   ๒๕60     
       ปลัด อบต.            -ดวยคณะผูบริหารไดรับแจงจากทานสมาชิกสภาฯ ถึงความจําเปนเรงดวน     
       ท่ีตองพิจารณาจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียด โครงการดังนี้ 

          โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
                             เหตุผลความจําเปน เนื่องจากไดพิจารณาจายขาดเงินสะสมในการประชุมสภา

สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไปแลวนั้น แตไมสามารถดําเนินการ
หาผูจัดจําหนายได จึงขอพิจารณาจายขาดเงินสะสมใหมในครั้งนี้ 

            1.คาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท  
   -เพ่ือเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทายตามมาตรฐานครุภัณฑ 
จํานวน  1  คัน 

   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินและการเบิกเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ขอ 89 ระบุ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมียอดเงินสวนทองถ่ินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช

เงินสะสมใหคํานึงถึงสถานะ  การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ณ   ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน   

มีเงินสะสม  ณ ปจจุบัน 21,459,554.29 บาท  โดยหักกันเงินสํารองดานตาง ๆ แลวสามารถนําไปใชได 

จํานวน 2,842,749.10 บาท ฉะนั้นเมื่ออนุมัติจายเงินสะสมจํานวน  2,400,000.- บาท แลวคงมีเงินสะสม  

คงเหลือ 442,749.10 บาท  

    -เพ่ือดําเนินการตามโครงการดังกลาวที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบล
 ตะครํ้าเอน ไดชี้แจงแลวขางตน ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา  มีผูใดจะขอแกไข   เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  
 และเสนออะไรอีกหรือไม 

มติที่ประชุม   -ไมมี  
ประธานสภา ฯ   -ถาไมมีผูใดแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือเสนออะไรอีก  ผมขอมติ   ที่
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 2ตามรายละเอียดโครงการ
ที่ ไดกลาวมาแลวขางตน  ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม   -มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.   

 2562 เพ่ือเปน   คาใชจายในโครงการตาง ๆ   ขางตน  จํานวนทั้ งสิ้น    1   โครงการ เปนจํานวนเงิน     
 2,400,000.-บาท      ( สองลานสี่แสนบาทถวน ) 

             3.4 พิจารณาบันทึกขอตกลง ระหวาง อบต.ตะครํ้าเอน และ อบต.แกง 
 เสี้ยน เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย 

ประธานสภาฯ   -ขอเชิญทานปลัดชี้แจงรายละเอียด 
ปลัดฯ                               -ปลัดชี้แจง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดทําบันทึกขอตกลงกับ    
องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน เร่ือง การกําจัดจัดขยะมูลฝอย  โดย อบต.ตะครํ้าเอน ไดนําขยะไปทิ้งท่ี อบต. 
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แกงเสี้ยน โดยคิดคาทิ้งขยะ ตันละ 320 บาท ซึ่งทาํใหสามารถแกไขปญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ของ อบต.ได 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับบันทึกขอตกลงระหวาง อบต.ตะครํ้าเอน กับ อบต.
แกงเสี้ยน หรือไม  
ที่ประชุม   -เห็นชอบเปนเอกฉันท  
    3.5พิจารณารางขอบัญญัติตําบลตะครํ้าเอน เร่ืองการติดตั้งบอดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ              -ในการพิจารณารางขอบัญญัติตองขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ตะคร้ําเอน 
ซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะตองมีการพิจารณาเปน  3 วาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 
3   การลงมติ  เนื่องจากมิใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายที่เก่ียวกับงบประมาณ จึงสามารถพิจารณา 3 วาระรวด 
ได กระผมจึงขอเสนอในที่ประชุม โดยขอใหมีการพิจารณารางขอบัญญัติตําบลตะครํ้าเอน เรื่องการติดตั้งบอดักไขมัน
บําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562  เปน 3 วาระรวดเดียว และขอผูรับรอง โดยมีนายสุทิน  จุยชวย  สมาชิกสภา หมู
ที่ 6  และนายมิตร  แซตัน สมาชิกสภา หมูที่ 12 เปนผูรับรอง 
มติที่ประชุม   -ไดพิจารณารวมกันแลว มีมติอนุมัติใหพิจารณาขอบัญญัติดังกลาวเปน 3 วาระ
รวด 
ประธานสภาฯ   -ขอเชิญนายก อบต.ตะครํ้าเอน ชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัติตําบลตะครํ้าเอน 
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 
นายก อบต.            -ขอบคณุครับทานประธานสภา กระผมขอชี้แจงรางขอบัญญัติ อบต.ดงัน้ี 
             บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบราง ขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน เร่ืองการ

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดนํ้าเสียในอาหาร พ.ศ.2562 
    หลักการ 

    เพื่อใหมีขอบัญญัติตําบลตะครํ้าเอน วาดวยการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน

อาคารเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษจากน้ําเสียซึ่งให

ความสําคัญกับการจัดการะบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน เปนการชวยลดปริมาณน้ําเสียและเปนการ

ปรบัปรุงคุณภาพน้ําใหดีข้ึนโดยการจัดระบบน้ําเสียในอาคารและครัวเรือน เปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวน

หนึ่งของการแกปญหาคุณภาพน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

    เหตุผล 

    เนื่องจากขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน  เร่ืองการติดต้ังบอดังไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาหาร พ.ศ.2562 และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้า
เอน ที่ มีการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา ประชาชนในชุมชน อาคารรานคา บานจัดสรร และหอพักขึ้นอยางรวดเร็ว 
รานอาหารและครัวเรือนเปนจํานวนมากที่ปลอยน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ รวมทั้งน้ําทิ้งจาก
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ระบายลงแหลงน้ําโดยตรง ไดแก กิจกรรมดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เปนตน ทําใหเกิด
ปญหาน้ําเนาเสียสงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนทั้งทางดานการเกษตร แหลงแพรเชื้อโรค เกิดเหตุรําคาญ สง
กลิ่นเหม็นและทัศนียภาพไมดี ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการบําบัดนํ้า
เสียในอาคารและครัวเรือน โดยเฉพาะอาคารปลูกสรางที่มีการระบายน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดักไขมันอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๒0 (๓) แหงพระราชบัญญัติการสารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
จึงเสนอรางขอบัญญัติตําบลตะครํ้าเอน  เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2560 เพ่ือบังคับใช
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน      
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 นายก อบต.   -ซึ่งรางขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน  เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาคาร พ.ศ.2562  ไดอยูในมือของผูเขารวมประชุมทุกทานแลวนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด  11  ขอ 
ประธานสภาฯ   -ทางผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัตินี้ครบถวนแลว ในวาระรับ
หลักการนี้ ขอเชญิสมาชิกไดอภิปรายและขอมติ 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไมมสีมาชิกทานใดอภิปราย ก็ขอใหท่ีประชุมลงมติครับ 
มติที่ประชุม  -ที่ประชุมสวนใหญอภิปรายเห็นชอบที่จะมีขอบัญญัติบังคับใชในพื้นท่ี จึง 
มีมติรับหลักการ ดวยเสียงเอกฉันท  
ประธานสภาฯ   -ตอไปเขาวาระท่ีสอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯถือวาเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรวมทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
รางขอบัญญัตินี้เปนรายขอ 
มติที่ประชุม  -ไดรวมกันพิจารณาแลว ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใดๆเห็นควรใหคงรางเดิม 
ทุกประการ 
ประธานสภาฯ   -ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ 3  จะไมมกีารอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา                                                          
มติที่ประชุม   -ไดรวมกันพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหตราขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน  
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562   ดวยเสียงเอกฉันท 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
    4.6พิจารณาจัดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอน ประจําป พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ    -ขอใหทานปลัดชี้แจง 
ปลัด อบต.    -ขอปรึกษาหารือกับที่ประชุมสภาในการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอน 
ประจําป พ.ศ.2562 วาจะใหมีการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ตะครํ้าเอนหรือไม และจะจัดวันไหน และสถานท่ีที่ใชใน
การจัดการแขงขัน 
นายประสงค มาติวงค    -กระผมขอเสนอท่ีประชุม วา การจัดการแขงขันกีฬาที่ผานมาหลายครั้ง ไมไดรับ
สมาชิกสภาฯ                           ความรวมมือจากชาวบานแตอยางใด  ผูเขารวมการแขงกีฬา มีนอยมาก บางหมู
ไมไดสงนักกีฬาเขารวม เน่ืองจาก ติดภารกิจหนาที่การงานกันสวนมาก ทําใหไมสามารถมารวมแขงกีฬาได ปนี้จึง
ขอใหงดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอน ประจําป 2562  
มติท่ีประชุม        -เห็นชอบใหงดจัดในป พ.ศ.2562 
ระเบียบวาระที่ 4                  เร่ืองอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ   -สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนหรอืไม 
ที่ประชุม   -ไมมี 
ประธานสภาฯ   -ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น. 
 
     วาที่  ร.ต.   จตพุร    ศรสีมบูรณ    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
      (  จตุพร    ศรีสมบูรณ ) 
       เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
 
                              (ลงชื่อ)      คณศิร   แสงรอด     ผูตรวจรายงานการประชุม 
                    ( นายคณิศร   แสงรอด ) 
                                          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
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