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สมาชิกสภาฯ หมู 16

ผูเขารวมประชุม
๑. นายสํารวย
2. นางกัณฐมณี
3. นายงาม
4. นางเตือนใจ

อินทรนะนิสา
บัวบาน
กวางคีรี
เอี๊ยะมณี

นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ
-เขาสูการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ขออนุญาต
เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผูมาประชุมที่ไดลงลายมือชื่อไว และสมาชิกสภาฯ
ไดเขานั่ งประจําที่ที่จัดไว ปรากฏวามา 25 ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ
ประธานสภาฯ
-อานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยสามัญ สมั ยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.
2562
ที่ประชุมสภาฯ
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน จันทร ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562
นายคณิศร แสงรอด
-ตามที่ เ จ า หน า ที่ ไ ด ม อบเอกสารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาฯให แ ก
ประธานสภาฯ
ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรือขอแกไขหรือเพิ่มเติม หรือไม
-สอบถามสมาชิ กสภาฯ ว า ตามบั น ทึ ก รายงานประชุ ม สภาฯครั้ง ที่ แ ล ว มีท า น
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติที่ป ระชุมรั บรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว
ที่ประชุมสภาฯ
-มีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
2562
นายกฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1พิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562
-ขอให ฝายบริหารอา นรายละเอี ยดการโอนงบประมาณรายจ ายประจํ าปพ .ศ.
-ไดอานรายละเอียด รายการโอนงบประมาณรายจายประจําป 2562
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โอนเพิ่ม
สํานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
คาครุภัณฑ
๑.คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ตั้งไว 8,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
รอนน้ําเย็น จํานวน 1 ตัว ราคา 8,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
2.คาจัดซื้อโทรศัพทไรสายระบบดิจิตอล ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจัดซื้อ
โทรศัพทไรสายระบบดิจิตอล จํานวน 14 เครื่อง ราคาชุดละ 2,500.- บาท เปนเงิน 35,000.- บาท ที่ อบต.
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
3.คาติดตั้ง เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งเพดาน ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาเพดานขนาดไมต่ํากวา 15,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
50,000 บาท พรอมอุปกรณติดตั้ง เปนเงิน 100,000 บาท ที่ อบต. ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
4.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน ตั้งไว 17,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน (จอแสดงผลไมนอ ยกวา 19 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน
17,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
5.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ ตั้งไว 8,600.- บาทเพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีกพรอมหมึกพิมพ (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 เพื่อจายเปน
คาจางเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ราคาตันละ 320 บาท รวมเปนเงิน 400,000 บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
7.กอสรางอาคารเรียนรูการประกอบอาชีพ ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคากอสรางอาคารเรียนรูการประกอบอาชีพ ราคา 500,000.- บาท
8.คาจัดซื้อเตาจีนชนิด 3 หัว ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตาจีน
ชนิด 3 หัว สําหรับใชในการประกอบการเรียน การสอนประกอบอาชีพ เปนเงิน 50,000 บาท จํานวน 1 ชุด
ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
รวมโอนเพิ่ม
1,118,600
บาท
โอนลด
สํานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
คาตอบแทนใชสอยฯ
1.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น 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.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอน 168,528.08 บาท โอนลด 35,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน 133,528.08 บาท
คาวัสดุ
3.คาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น 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 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่ไมสามารถจัดเขา ประเภทวัสดุประเภทตาง ๆ ขางตน งบประมาณคงเหลือกอน 40,015.- บาท
โอนลด 8,600.- บาท คงเหลือหลังโอน 31,415.- บาท
แผนงานสาธารณสุข
คาใชสอย
5.คาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ตั้งไว 488,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อถังรองรับขยะขนาดไมนอยกวา 200 ลิตร งบประมาณคงเหลือกอน 488,000.- บาท โอนลด
400,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 88,000.- บาท
6.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคารับ
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 เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการฝกอาชีพสําหรับคนพิการ ตามของโครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หนา หนาที่80 ลําดับที่ 3
งบประมาณคงเหลือกอน 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท คงเหลือหลังโอน บาท
รวมโอนลด 1,118,600 บาท
โอนเพิ่ม
กองคลัง
แผนงานบริหารงานคลัง
คาใชสอย
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน
กอสรางที่สามารถเบิกจายตามประเภทรายจาย เปนเงิน 20,000 บาท
รวมโอนเพิ่ม
20,000 บาท

5
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
โอนเพิ่ม
กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.โครงการสอนสมาธิใหกับนักเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ ในเขตตําบลตะคร้ําเอน
ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโครงการสอนสมาธิใหกับนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ ในเขต ตําบลตะคร้ํา
เอน เปนเงิน 150,000 บาท
2.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 45,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน
กอสรางที่สามารถเบิกจายตามประเภทรายจาย เปนเงิน 45,000 บาท
3.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ ตั้งไว 170,000.- บาท เพื่อจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักครอ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
4.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ ตั้งไว 93,000.- บาท เพื่อจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปายพรอมหวงยาง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.
กําหนด
5.คาจัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ ตั้งไว 170,000.-บาท เพื่อจายเปน
จัดซื้อเครื่องเลนปนปาย 6 แบบ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานเกาหลัง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.
กําหนด
6.คาจางแรงงานตาม พรบ.แรงงาน ตั้งไว 45,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจาง
แรงงานตาม พรบ.แรงงาน
รวมโอนเพิ่ม
673,000
บาท
โอนลด
กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
คาใชสอย
1.คาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลตะคร้ําเอน ตั้งไว 200,000.-บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตําบลตะคร้ําเอน งบประมาณคงเหลือกอน 200,000 บาท โอนลด 150,000
บาท คงเหลือหลังโอน 50,000 บาท
2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาใชจายพิธีทาง ศาสนา คารับรอง คาเชาสถานที่จัดงาน คาเชาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัด งาน คาตกแตงสถานที่ 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 เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา งบประมาณ
คงเหลือกอน 100,000 บาท โอนลด 90,000 บาท คงเหลือหลังโอน 10,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักครอ ตั้งไว 200,000.- เพื่อจายเปน
คาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสํานักครอ อาทิ เปลี่ยนรางระบายน้ําฝน สรางเสาธง โรงกิจกรรมใน
รม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณคงเหลือกอน 200,000.บาท โอนลด 170,000 บาท คงเหลือ หลังโอน 30,000 บาท
5.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง อาทิ เปลี่ยนโครงหลังคา ฝาเพดาน ตอเติมรั้ว ทาสีอาคาร ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณคงเหลือกอน 41,100.-บาท โอนลด
15,000 บาท คงเหลือ หลังโอน 26,100 บาท
6.คาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาหลัง ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาหลัง อาทิ เปลี่ยนโครงหลังคา ฝาเพดาน ตอเติมรั้ว ทาสี
อาคาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอื่น ๆ ตามที่แบบแปลนที่ อบต.กําหนด งบประมาณคงเหลือกอน 206,000.บาท โอนลด 170,000.- บาท คงเหลือ หลังโอน 36,000.- บาท
รวมโอนลด
673,000.- บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานกิจการประปา
กิจการประปา
1.คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 13 แหงที่ 2 ตั้ง
ไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 13 แหงที่ 2 พรอม
ฐาน คสล.ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
2.คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูท่ี 14 แหงที่ ตั้งไว
150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 14 แหงที่ 1 พรอม
ฐาน คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
3.คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 9 แหงที่3 ตั้งไว
150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 9 แหงที่ 3 พรอม
ฐาน คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
4.คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปาหมูที่ 14 แหงที่ 2 ตั้งไว
150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 14 แหงที่ 2 พรอมฐาน
คสล. ขนาด 2X2X0.10 ม. ตามมาตรฐานครุภัณฑที่ อบต.กําหนด
5.คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลสระบบผลิตน้ําประปา หมูที่ 16 แหงที่ 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
งานกิจการประปา
1.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน หมูที่ 7 ตั้งไว 50,000.- บาท -เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส หมูที่ 7
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน - บาท
2.โครงการติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส แบบเปดดานหนา และ
ดานบน แหงที่ 2 หมูที่ 8 ตั้งไว 50,000.- บาท -เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส
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 เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 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 เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 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 เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส
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 -เพื่อจายเปนคาติดตั้งลูกกรงครอบเครื่องกรองน้ําสแตนเลส
แหงที่2 หมูที่ 13 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
10,000.- 4บาท
7.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา แหงที่
2 หมูที่ 5 ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา แหงที่ 2 หมูที่ 5
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน
บาท
8. .โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา
ตั้งไว 50,000.- บาท แหงที่ 1 หมูที่ 9 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา แหงที่ 1
หมูที่ 5 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน - บาท
9.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา
ตั้งไว 50,000.- บาท แหงที่ 4 หมูที่ 9 เพื่อจายเปนปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุนํา้ ประปาแหงที่ 4 หมูที่ 5
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 10,000.- บาท
10.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา
ตั้งไว 50,000.- บาท แหงที่ 1 หมูที่ 13 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปาแหงที่ 1 หมูที่
13 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน - บาท
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11.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา หมู
ที่ 15 ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา หมูที่ 15 งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน บาท
12.โครงการปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา
ตั้งไว 50,000.- บาท แหงที่ 1 หมูที่ 16 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารและหอถังบรรจุน้ําประปาแหงที่ 1 หมูที่
16 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 50,000.- บาท โอนลด 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 10,000.บาท
13.คาวัสดุอื่น ตั้งไว 738,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 614,660.- บาท โอนลด 140,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 474,660.- บาท
รวมโอนลด 750,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข เพิ่มเติม“ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิ น
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ อนุมัติ
ของสภาท องถิ่ น ” เพื่ อ ให เปน ไปตาม ระเบีย บที่ อา งถึ ง จึง เสนอสภาองค ก ารบริ หารสว นตํ าบลตะคร้ําเอน เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
ประธานสภาฯ
-มีสมาชิกฯทานใดที่จะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้ หรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ถ า ไม มี ก ระผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ก ารโอนงบประมาณเพิ่ ม
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
- เพื่อจายเปนคาโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลทตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด
กําลังไฟฟา 240 w จํานวน 25 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท
ขอความใหม
- เพื่อจายเปนคาโคมไฟแอลอีดีชนิดฟลัชไลทย 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 ครั้งที่ 3 มีทานใดจะซักถามหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
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ประธานสภาฯ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม

-ถ า ไม มี ผ มขอจะขอมติ ที่ ป ระชุม อนุ มั ติ แ ก ไขคํ า ชี้ แ จงขอ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ

-มีมติอนุมัติแกไขคําชี้แจงขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562
3.3 พิจารณาโครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจําป 2562
ประธานสภาฯ
-ขอใหปลัดชี้แจงรายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสมประจําป ๒๕60
ปลัด อบต.
-ดวยคณะผูบริหารไดรับแจงจากทานสมาชิกสภาฯ ถึงความจําเปนเรงดวน
ที่ตองพิจารณาจายขาดเงินสะสม มีรายละเอียด โครงการดังนี้
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เหตุ ผลความจําเปน เนื่อ งจากไดพิจารณาจา ยขาดเงิน สะสมในการประชุม สภา
สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไปแลวนั้น แตไมสามารถดําเนินการ
หาผูจัดจําหนายได จึงขอพิจารณาจายขาดเงินสะสมใหมในครั้งนี้
1.คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
-เพื่อเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสู บไม
ต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทายตามมาตรฐานครุภัณฑ
จํานวน 1 คัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินและการเบิ กเงิน การฝากเงิน
การเก็ บ รักษา และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงิน สะสม ขอ 89 ระบุ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมียอดเงินสวนทองถิ่นสะสมเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช
เงินสะสมใหคํานึงถึงสถานะ การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ณ ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
มีเงิ นสะสม ณ ป จจุบั น 21,459,554.29 บาท โดยหักกันเงินสํารองด านต าง ๆ แล วสามารถนําไปใช ได
จํานวน 2,842,749.10 บาท ฉะนั้นเมื่ออนุมัติจายเงินสะสมจํานวน 2,400,000.- บาท แลวคงมีเงินสะสม
คงเหลือ 442,749.10 บาท
-เพื่ อดํ า เนิ นการตามโครงการดัง กล าวที่ ท านนายกองค ก ารบริ หารส ว นตํ า บล
ตะคร้ํ า เอน ไดชี้ แ จงแล ว ข า งต น ขอให ที่ ป ระชุ ม รว มกั น พิ จ ารณา มี ผูใดจะขอแก ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม
และเสนออะไรอีกหรือไม
มติที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภา ฯ
-ถาไม มีผู ใดแก ไข เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม หรือ เสนออะไรอี ก ผมขอมติ ที่
ประชุมในการพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2ตามรายละเอียดโครงการ
ที่ ไดกลาวมาแลวขางตน ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม
-มี ม ติ เป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ให จ า ยขาดเงิ น สะสม ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในโครงการต า ง ๆ ข า งต น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1 โครงการ เป น จํ า นวนเงิ น
2,400,000.-บาท ( สองลานสี่แสนบาทถวน )
3.4 พิ จ ารณาบั น ทึ ก ข อ ตกลง ระหว า ง อบต.ตะคร้ํ า เอน และ อบต.แก ง
เสี้ยน เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญทานปลัดชี้แจงรายละเอียด
ปลัดฯ
-ปลัดชี้แจง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดทําบันทึกขอตกลงกับ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน เรื่อง การกําจัดจัดขยะมูลฝอย โดย อบต.ตะคร้ําเอน ไดนําขยะไปทิ้งที่ อบต.
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แกงเสี้ยน โดยคิดคาทิ้งขยะ ตันละ 320 บาท ซึ่งทําใหสามารถแกไขปญหาการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ของ อบต.ได
ประธานสภาฯ
-ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับบันทึกขอตกลงระหวาง อบต.ตะคร้ําเอน กับ อบต.
แกงเสี้ยน หรือไม
ที่ประชุม
-เห็นชอบเปนเอกฉันท
3.5พิจารณารางขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัด
น้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562
ประธานสภาฯ
-ในการพิจารณารางขอบั ญญัติตองขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ตะคร้ําเอน
ซึ่งการพิจารณาดังกลาวจะตองมีการพิจารณาเปน 3 วาระ คือ วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่
3 การลงมติ เนื่องจากมิใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายที่เกี่ยวกับงบประมาณ จึงสามารถพิจารณา 3 วาระรวด
ได กระผมจึงขอเสนอในที่ประชุม โดยขอใหมีการพิจารณารางขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน 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.ตะคร้ําเอน ชี้แจงรายละเอียดรางขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562
นายก อบต.
-ขอบคุณครับทานประธานสภา กระผมขอชี้แจงรางขอบัญญัติ อบต.ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบราง ขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการ
ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาหาร พ.ศ.2562
หลักการ
เพื่อใหมีขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน วาดวยการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาคารเนื่องจากรัฐบาลมีน โยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ จากน้ํา เสียซึ่งให
ความสํา คัญ กั บ การจัด การะบบบํ าบัดน้ําเสีย ในครัวเรือ นและชุมชน เป นการช วยลดปริมาณน้ํ าเสี ย และเป น การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้นโดยการจัดระบบน้ําเสียในอาคารและครัวเรือน เปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวน
หนึ่งของการแกปญ หาคุณ ภาพน้ํา ประกอบกับพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่เปนหนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
เหตุผล
เนื่องจากขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการติดตั้งบอดังไขมันบําบัดน้ําเสียใน
อาหาร พ.ศ.2562 และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน ที่ มีก ารเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึก ษา ประชาชนในชุ ม ชน อาคารรานคา บ า นจัด สรร และหอพั ก ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว
รานอาหารและครัวเรือนเปนจํานวนมากที่ปลอยน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ รวมทั้งน้ําทิ้งจาก
กิ จกรรมอื่ นๆ ที่ระบายลงแหลงน้ําโดยตรง ไดแก กิจกรรมดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป น ตน ทํ าให เกิด
ปญ หาน้ําเนาเสียสงผลกระทบตอประชาชนในชุมชนทั้งทางดานการเกษตร แหลงแพรเชื้อโรค เกิดเหตุรําคาญ สง
กลิ่นเหม็นและทัศนียภาพไมดี ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการบําบัดน้ํ า
เสี ยในอาคารและครัวเรื อน โดยเฉพาะอาคารปลูกสรางที่มีการระบายน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดักไขมัน อาศั ย
อํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒0 (๓) แหงพระราชบัญ ญัติการสารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงเสนอรางขอบัญญัติตําบลตะคร้ําเอน เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2560 เพื่อบังคับใช
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
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นายก อบต.
-ซึ่งรางขอบัญญั ติตําบลตะคร้ํ าเอน เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบํ าบัดน้ํ าเสียใน
อาคาร พ.ศ.2562 ไดอยูในมือของผูเขารวมประชุมทุกทานแลวนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ขอ
ประธานสภาฯ
-ทางผู บ ริ ห ารได ชี้ แ จงรายละเอี ย ดร า งข อบั ญ ญั ติ น้ี ค รบถ ว นแล ว ในวาระรั บ
หลักการนี้ ขอเชิญสมาชิกไดอภิปรายและขอมติ
ประธานสภาฯ
-เมื่อไมมสี มาชิกทานใดอภิปราย ก็ขอใหที่ประชุมลงมติครับ
มติที่ประชุม
-ที่ประชุมสวนใหญอภิปรายเห็นชอบที่จะมีขอบัญญัติบังคับใชในพื้นที่ จึง
มีมติรับหลักการ ดวยเสียงเอกฉันท
ประธานสภาฯ
-ตอไปเขาวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯถือวาเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติรวมทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
รางขอบัญญัตินี้เปนรายขอ
มติที่ประชุม
-ไดรวมกันพิจารณาแลว ไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆเห็นควรใหคงรางเดิม
ทุกประการ
ประธานสภาฯ
-ตอไปเปนการพิจารณาวาระที่ 3 จะไมมกี ารอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา
มติที่ประชุม
-ได รวมกัน พิ จ ารณาแล วมี มติ เป น เอกฉั น ท ให ต ราขอ บั ญ ญั ติ ตํ า บลตะคร้ํ าเอน
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ดวยเสียงเอกฉันท
มติที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท
4.6พิจารณาจัดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอน ประจําป พ.ศ.2562
ประธานสภาฯ
-ขอใหทานปลัดชี้แจง
ปลัด อบต.
-ขอปรึก ษาหารือ กับ ที่ป ระชุม สภาในการจัดการแขงขัน กี ฬ า อบต.ตะคร้ําเอน
ประจําป พ.ศ.2562 วาจะใหมีการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอนหรือไม และจะจัดวันไหน และสถานที่ที่ใชใน
การจัดการแขงขัน
นายประสงค มาติวงค
-กระผมขอเสนอที่ประชุม วา การจัดการแขงขันกีฬาที่ผานมาหลายครั้ง ไมไดรับ
สมาชิกสภาฯ
ความรวมมือจากชาวบานแตอยางใด ผูเขารวมการแขงกีฬา มีนอยมาก บางหมู
ไมไดสงนักกี ฬาเขารวม เนื่องจาก ติดภารกิจหนาที่การงานกันสวนมาก ทําใหไมสามารถมารวมแข งกีฬาได ปนี้ จึง
ขอใหงดการแขงขันกีฬา อบต.ตะคร้ําเอน ประจําป 2562
มติที่ประชุม
-เห็นชอบใหงดจัดในป พ.ศ.2562
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ
-สมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม
ที่ประชุม
-ไมมี
ประธานสภาฯ
-ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น.
วาที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
( จตุพร ศรีสมบูรณ )
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
(ลงชื่อ)

คณิศร แสงรอด ผูตรวจรายงานการประชุม
( นายคณิศร แสงรอด )
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
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