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 สําเนา 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี 1  / 2562 
เมื่อวันศุกรท่ี 27 กันยายน พ.ศ.  2562 

ณ. หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
ผูมาประชุม 

ลําดับที ่              ชื่อ – นามสกุล          ตําแหนง         ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายคณศิร 

วาที่ร.ต.จตุพร 

นายธนกร 

นายบุญนํา 

นายคมกรชิ 

นายสิงหนาท 

นายแสง 

นายประพันธ 

นายสวน 

นายคําณวน 

นายสุทิน 

นายฉลาม 

นายโกศล 

นายอานันท 

นายโยธิน 

นายสมคดั 

น.ส.ณัฏฐิวรรณ 

นายมิตร 

นายวันชัย 

นายชูศกัดิ์ 

นายทรงเวทย 

นายวีรวุฒิ 

นายพิเชษฐ 

นายฉัตรชัย 

นายวิเชียร 

แสงรอด 

ศรีสมบูรณ 

โพธิพิพิธ 

ผูชวย 

เพงผล 

โพธ์ิงาม 

ลิ้มละมัย 

ลิ้มละมัย 

สิทธิสงคราม 

เบ็ญจชาติ 

จุยชวย 

อินทรโสภา 

จงศิริ 

คเชณชร 

ธรรมลังกา 

ทองมอญ 

ผาโสม 

แซตัน 

เจิมจันทร 

เจริญโรจนศิริกุล 

ขุยขํา 

พลายแกว 

โชควนากุล 

ปูเจริญ 

สีสําล ี

ประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ ม.1 

สมาชิกสภาฯ ม.1 

สมาชิกสภาฯ ม.๒ 

สมาชิกสภาฯ ม.2 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ 

สมาชิกสภาฯ ม.๔ 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.5 

สมาชิกสภาฯ ม.6 

สมาชิกสภาฯ ม.6 

สมาชิกสภาฯ ม.7 

สมาชิกสภาฯ ม.8 

สมาชิกสภาฯ ม.8 

สมาชิกสภาฯ ม.9 

สมาชิกสภาฯ ม.10 

สมาชิกสภาฯ ม.12 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.13 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.14 

สมาชิกสภาฯ ม.15 

สมาชิกสภาฯ ม.16 

สมาชิกสภาฯ ม.16 

คณศิร       แสงรอด 

วาที่ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ 

ธนกร        โพธิพิพิธ 

บุญนํา       ผูชวย 

คมกริช      เพงผล 

สิงหนาท    โพธิ์งาม 

แสง         ลิ้มละมัย 

ประพันธ   ลิ้มละมัย 

สวน         สิทธิสงคราม 

คําณวน     เบญจชาติ 

สุทิน        จุยชวย  

ฉลาม        อินทรโสภา 

โกศล        จงศิร ิ

อานันท     คเชณชร 

โยธิน        ธรรมลังกา 

สมคดั       ทองมอญ 

ณฏัฐิวรรณ ผาโสม 

มิตร         แซตัน 

วันชัย       เจิมจันทร 

ชูศักดิ์       เจริญโรจนศิริกุล 

ทรงเวทย   ขุยขํา 

วีรวุฒิ       พลายแกว  

พิเชษฐ      โชควนากุล       

ฉัตรชัย      ปูเจริญ 

วิเชียร       สีสําลี 

 

 

 

ผูไมมาประชุม 
  1.นายวันชัย             อินทรเกตุ  ตําแหนง          รองประธานสภาฯ 
  2.นายประสงค             มาติวงศ   ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 7 
  3.นายอิทธ์ิพัทธ            เฮงย่ิงไพศาล  ตําแหนง  สมาชิกสภาฯ หมู 10 
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 ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสํารวย           อินทรนะนิสา     นายกองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน 
 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 23  ทาน ถือวาครบองคประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตะครํ้าเอน จุดธูปเทียน –บูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นไดแจงเรื่องใหที่ประชุมสภาฯทราบตามระเบียบวาระตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ือง ที่ประธานสภาฯ แจงใหที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
     1.1ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เร่ืองการเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 1/2562 วันศุกรท่ี 27  กันยายน 2562 
   

 ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ 
  

 ระเบียบวาระที่ 2               เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผานมา 
     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี 2  / 2562เม่ือวันศุกร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.  2562 
นายคณิศร  แสงรอด   -ตามที่ เจาหนาที่ ไดมอบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาฯใหแก
ประธานสภาฯ    ทาน สมาชิกสภาฯ แลว ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยตรวจสอบและหากมีขอสงสัย
หรอืขอแกไขเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอที่ประชุมสภาฯ 
     -สอบถามสมาชิกสภาฯ วาตามบันทึกรายงานประชุมสภาฯครั้งที่แลว มีทาน
สมาชิกสภาฯ ทานใด จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความตอนใดหรือไม หากไมมีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 
ที่ประชุมสภาฯ         -มีมติรับรองเปนเอกฉันท 

  

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง แจงเพ่ือทราบ 
              ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  เรื่องขอพิจารณาอนมุัติกันเงินเบิกจายเหลื่อมป 
นายคณิศร  แสงรอด   -เชิญผูบริหารชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นายก อบต.    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน  
     -ดวยขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งทําให
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  ไดทันภายในปงบประมาณ  ๒๕62  และ
องคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  มีความจําเปนตองดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕62ให
แลวเสรจ็ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงนิ  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  หมวด  5  การกันเงิน 
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                                         ขอ  57  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นป  โดยสั่งซื้อ
หรอืสั่งจาง  หรือการเชาทรัพยสิน  ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป  ใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหกันเงนิ
ไวเบิกในปถัดไปไดอีก  ไมเกินระยะเวลา  1  ป หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ  ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอ
สภาทองถ่ินไดอีก  ไมเกิน  6  เดือน 
                        ขอ  58  ใหวางฎีกากันเงนิตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กําหนดกอน
วันสิ้นปอยางนอย  30  วัน  เวนแตมีเหตุผลอันสมควร  ผูบริหารทองถ่ินอาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลายื่นขอกันเงินได
ไมเกินวันทําการสุดทายของปน้ัน 
     ขอ  59  ในกรณีที่มีรายจาย หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ี
ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลา  1  ป 
                                           หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก  1  ปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวทําให  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และ  หรือ  ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีก  1  ป ตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ดังนั้นเพื่อใหเปนการปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาว จึงขออนุมัติตอสภาทองถิ่นเพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
เพ่ือจายเปน 
    ที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน 
    สํานักปลัด 
    รายการกันเงิน 
    แผนงานบริหารท่ัวไป 

   1.คาจัดซื้อเกาอี้ชนิดนวมสําหรับการประชุมภายในอาคาร จํานวน 150 ตัว ราคาตัว

ละ 1,200 บาท จํานวน 120,000.-บาท 

   2.คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานชนิดพนักพิงกลางมีลอเลื่อน จํานวน 20 ตัว ราคาตัว

ละ 2,700 บาท จํานวน 54,000.-บาท 

   3.คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหารชนิดพนักพิงสูงมีลอเลื่อนปรบัระดับความสูง

ได จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท จํานวน 56,000.-บาท 

   4.คาจัดซื้อโตะทํางานสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท จํานวน 

12,000.-บาท 

   5.คาจัดซื้อเคร่ืองตัดแตงพุมไม ขนาด 22 น้ิว จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 10,200 บาท 

จํานวน 10,200.-บาท 

   6.คาจัดซื้อโตะกลมเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท จํานวน 

60,000.-บาท 

   7.คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท จํานวน  

50,000.-บาท 

   8.คาใชจายในการติดต้ังโปรแกรมอีออฟฟศ เพ่ือใชปฏิบัติงานธุรการรวมทุกสํานัก/

ฝาย จํานวน 1 ระบบ จํานวน 100,000.-บาท 
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   9.คาจัดซื้อเตนทผาใบพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 5 หลัง ราคาหลัง

ละ 20,000 บาท จํานวน 100,000.-บาท 

   10คาใชจายในการปรับปรงุอาคารโถงหนาหองประชุมสภา อบต. จํานวน 120,000.-

บาท 

   11.คาติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดตั้งเพดานหองโถงชั้น 2 ของอาคารสํานักงาน 

จํานวน 100,000.-บาท 

   12.คาจัดซื้อเตาจีนชนิด 3 หัว ตามมาตรฐานครุภัณฑท่ีอบต.กําหนด จํานวน 

50,000.-บาท 

   13คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 17,000.-บาท 

   14คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น จํานวน 8,000.-บาท 

   15.คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนดิฉีดหมึก จํานวน 8,600.-บาท 
 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   16.คากอสรางอาคารศนูยการเรียนรูการประกอบอาชีพ จํานวน 500,000.-บาท 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

   17.คาจัดจางสรางเสาสงสัญญาณวิทยุ  จํานวน  80,000.-บาท 

   18.คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดติดรถยนต 10 วัตต จํานวน  24,000.-บาท 

   19.คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจําที่ 10 วัตต จํานวน 28,000.-บาท 

   20.คาจัดซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 75,000.-บาท 

    แผนงานสาธารณสุข 

   21.โครงการปายประชาสัมพันธและปองกันขยะอันตราย  จํานวน 172,500.-บาท 

   22.คาจัดซื้อเครื่องพนยุงแบบละอองฝอย จํานวน 95,000.-บาท 

    กองการศึกษาฯ 

   23.คาจัดซื้อโทรทัศนแอล อี ดี แบบ Smart TV จํานวน 61,200.-บาท 

   24.คาปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสํานักครอ จํานวน 50,000.-บาท 

   25.คาปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาหลัง  จํานวน 50,000.-บาท 

   26.คาปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึง  จํานวน 50,000.-บาท 

    กองคลัง 

   27.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะที่ 3 จํานวน 487,000.-

   บาท 
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             กองชาง 

    28.โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายคลองทาสาร-บางปลา หมู 5 – 6  จํานวน  

398,000.-บาท 

    จึงเรยีนมาเพื่อขอใหสภาแหงนี้ไดทราบ  และขอกันเงนิไวเบิกตัดป กรณีที่ยังไมกอหนี้

ผูกพัน จํานวน  28 โครงการ   เปนเงิน 2,936,500.-  บาท   (-สองลานเกาแสนสามหมื่นหกพันหารอยบาทถวน-)  

นายคณิศร  แสงรอด  -ตามท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงการกันเงินไวเบิกเหลือมป จํานวน  28  โครงการ  

ประธานสภาฯ   เปนเงิน 2,936,500.-  บาท   (-สองลานเกาแสนสามหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน-) 

กอนสิ้นปงบประมาณ 30 กันยายน 2562 ซึ่งไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทัน จึงมติสภาแหงน้ีเพ่ือพิจารณา

อนุมัติกันเงนิเบิกเหล่ือมปหากสมาชิกสภาเห็นดวย สภาจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ  ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นดวย

ในการกันเงินเบิกเหลื่อมป จํานวน  28  โครงการ  

ที่ประชุม    -มีมติที่เห็นชอบเปนเอกฉันท ใหกันเงินเบิกเหลื่อมป กรณียังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  

28 โครงการ   เปนเงิน 2,936,500.-  บาท   (-สองลานเกาแสนสามหมื่นหกพันหารอยบาทถวน-)  
 

ระเบียบวาระที่ 5                  เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายคณิศร   แสงรอด  -สมาชิกทานใดมเีร่ืองเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -ไมมี 
นายคณิศร  แสงรอด  -ประธานสภาฯกลาวปดประชุม เวลา 16.๓0 น. 
ประธานสภาฯ 
 
                                                         วาที่รอยตรี   จตพุร    ศรีสมบูรณ       ผูจดบันทึกการประชุม 
                                                    (  จตุพร    ศรีสมบูรณ )          
                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน  
 
 
                 (ลงชื่อ)     คณิศร   แสงรอด       ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายคณิศร   แสงรอด) 
           ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตะครํ้าเอน  
 
              
 


