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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  ๒๕๖43 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 13.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ ประธานสภาฯ ณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์ 
๒ นายอ าพล  พรหมแก้ว รองประธานสภาฯ อ าพล  พรหมแก้ว 
๓ นายชัยณรงค์  อินทร์ช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ชัยณรงค์  อินทร์ช่วย 
๔ นายวิริยะ  แก้วนก ส.อบต.หมู่ที่ ๑ วิริยะ  แก้วนก 
๕ นางกมลรัตน์  คล้ายตะพง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ กมลรัตน์  คล้ายตะพง 
๖ นายประโมทย์  ภิรมย์รักษ์    ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ลา 
๗ นายเดโช  อ่อนแก้ว    ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เดโช  อ่อนแก้ว 
๘ นายราชิต  อินทร์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ลา 
๙ นายไพรัตน์  อิสโร ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ลา 

๑๐ นายโผน  ทองมาก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ โผน  ทองมาก 
๑๑ นายประทีป  มนตรี ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ประทีป  มนตรี 
๑๒ นายเกียรติศักดิ์  ระเส้ง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เกียรติศักดิ์  ระเส้ง 
๑๓ นายสมชาย  ชุมทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สมชาย  ชุมทอง 
๑๔ นายวิรัตน์  หยูคล้าย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ วิรัตน์  หยูคล้าย 
๑๕ นายสุธรรม  แก้วยวน ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุธรรม  แก้วยวน 
๑๖ นายธ ารงค์  บัวทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ธ ารงค์  บัวทอง 
๑๗ นายดนัย  เส้งสั้น ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ดนัย  เส้งสั้น 
๑๘ นายนิคม  นิจปราณ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขาด 
๑๙ นายศักดิ์ชัย  หมื่นรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ศักดิ์ชัย  หมื่นรักษ์ 
๒๐ นายสมยศ  นวลแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมยศ  นวลแสง 
๒๑ นายชัยสน  เพ็งหนู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขาด 
๒๒ นางจ านาน  หนูเอียด ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ จ านาน  หนูเอียด 
๒๓ นายสมนึก  ฤทธิรงค์ เลขานุการสภา สมนึก  ฤทธิรงค์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายไสว  ทองด า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ไสว  ทองด า 
2 นายสุเทพ  หนูรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สุเทพ  หนูรอด 
3 นายประมูล  ภารชาตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประมูล  ภารชาตรี 
4 นายไชยา  กรรไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ไชยา  กรรไพเราะ 
5 นางศศิธร  ปานจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป ศศิธร  ปานจันทร์ 
6 นางสาวนฤมล มุสิเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤมล มุสิเกิด 
7 นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช เจ้าพนักงานธุรการ จิราวรรณ  ยอดราช 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.๐๐  น. 
     

เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งครบองค์ประชุม        
นายณรงค์ฤทธิ ณะจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง หมู่ที่ 8  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด
ประชุม มีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ตามที ่นายอ าเภอชะอวดได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564  ดังนั้น เพ่ือให้

เป็นไปตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2546  และข้อ 22 แห่งระเบียบกกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ในวันนี้  

ที่ประชุม รับทราบ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบล ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ชี้แจงรายละเอียด 

นายไชยา  กรรไพเราะ  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไชยา กรรไพเราะ 
รองปลัด อบต.เคร็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด นศ 

0023.4/ว 5034 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็งและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่ า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันจันทร์ที ่30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
     บัดนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้จัดท าบันทึกการประชุมสภา
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕64 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกทุก
ท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมถ้อยค าเชิญครับ  

 

ที่ประชุม   ไม่มี -   
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕64  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือครับ 

 

มตทิี่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง 
ให้การรับรอง  15 เสียง 

     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
 นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  กระทู้ถาม เป็นค าถามที่สมาชิกสภาตั้งค าถามแก่ผู้บริหาร คือ นายกองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบล ถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายในการบริหารงาน        

โดยสมาชิกสามารถถามได้ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องด่วน สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ จะ
สอบถามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ    

ที่ประชุม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ชี้แจงรายละเอียด 
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นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)     

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467  ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563 เรื่องแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เป็นการวางแผนพัฒนาซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาไปสู่ภาคปฏิบัติ
โดยก าหนดผลผลิตเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิต งบประมาณ แล้วน าไปสู่การก าหนด
โครงการเพ่ือปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาไปสู่การจัดท าโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
จัดท าขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้
รวมพลังกันระดมความคิด  ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคมในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง  และร่วมกันจัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้านต่างๆ  โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  
ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคมและที่ได้พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคแล้ว จึงได้น าแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไปสู่ การพัฒนา     
ที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม     
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งให้อยู่ดีมีสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาที่มุ่งคุณภาพ     
ในทุกด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างคนให้มีความรู้ ภูมิปัญญาและรู้เท่าทันสถานการณ์
โลกปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล
เคร็ง และการด าเนินการจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย       
การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านและต าบล  โดยการประสานร่วมกันเพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบข้อมูลโครงการ ก่อนให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ         
 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ   15 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   2 เสียง 
 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  4.2 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปี  
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2564  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 829,000 บาท จ านวน 1 คัน ขนาด 
1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก า ลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
- มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน   
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งและเก็บของได้  
- เป็นกระบะส าเร็จรูป   
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562)  
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ชี้แจงรายละเอียด 

นายไสว  ทองด า   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ   

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได ้

ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง
แล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

เนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างบางรายการอาจจะด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ดังต่อไปนี้ 
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    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 829,000 บาท จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 
ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
- มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน   
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งและเก็บของได้  
- เป็นกระบะส าเร็จรูป   
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562) 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปี งบประมาณ 
 2564 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ         

สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าปี งบประมาณ 2564  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 829,000 บาท จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 
ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
- มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน   
- มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งและเก็บของได้  
- เป็นกระบะส าเร็จรูป   
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562) 

     โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 
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นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  4.3 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปี  
ประธานสภาฯ งบประมาณ 2564  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด     
1 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงิน 25,136.- บาท  

2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด    
2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 67,716.- บาท  

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด 
1.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ ์จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 48,051.- บาท  
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ชี้แจงรายละเอียด 

นายไสว  ทองด า   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ   

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

เนื่องจากรายการดังกล่าว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 
จึงมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ดังต่อไปนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด     
1 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงิน 25,136.- บาท  

2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด    
2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 67,716.- บาท  

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า ขนาด 
1.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 48,051.- บาท  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปี งบประมาณ 
 2564  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบทีละ
รายการนะครับ        

สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประจ าปี งบประมาณ 2564  
แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน กิจการประปา 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
รายการที่ 1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้
น้ า ขนาด     1 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงิน 
25,136.- บาท  โปรดยกมือ ครับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประธานสภาฯ    ประจ าปี งบประมาณ 2564  

แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน กิจการประปา 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 รายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า 

ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 67,716.- บาท 
    โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
ประธานสภาฯ    ประจ าปี งบประมาณ 2564  

แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน กิจการประปา 
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
รายการที่ 3 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (Submersible Pump) แบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ า 
ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง จ านวนเงิน 48,051.- 
บาท โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง 
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นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  4.4  เรื่อง อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ประธานสภาฯ ทะเลน้อย เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ขอเชิญนายกชี้แจง

รายละเอียด 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4989 เรื่อง การ
พิจารณาอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
กระทรวงมหาดไทย แจ้งกรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า   
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพิจารณาค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.)  

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎรผู้ยากไร้และไม่มีที่ดินท ากินในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการจัด
ที่ดินท ากินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 

 1. เร่งรัดการยื่นค าขออนุญาตและส่งค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ให้กรมป่าไม้
พิจารณาโดยด่วน 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล (คทช.) เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาการขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใด อภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่  

นายเดโช อ่อนแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเดโช อ่อนแก้ว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3  การขออนุญาตท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้พ่ี

น้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเคร็ง เราได้ต่อสู้และด าเนินการมาหลายครั้งแล้ ว แต่ไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจากต าบลเคร็งเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  

 ป่าอนุรักษ์ และอนุสัญญาแรมซาร์ หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า คือ อนุสัญญาที่
จัดขึ้นที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก าหนด
กรอบการท างานส าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่
อาศัยที่เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายของพ้ืนที่
ชุ่มน้ าในโลก 
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นายอ าพล พรหมแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอ าพล พรหมแก้ว 
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เมื่อมีหนังสือสั่งการให้เราด าเนินการ 

กระผมก็เห็นด้วยที่จะยื่นค าขออนุญาตและส่งค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งเห็นด้วย   

ที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งยื่นค าขออนุญาตและส่งค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือด าเนินโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ในส่วนของการพิจารณาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ มีสมาชิกท่านใด อภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติและ

พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
(คทช.) โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  15 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา 

นายอ าพล พรหมแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอ าพล พรหมแก้ว 
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน (เงินเหลือจ่าย) รายการเงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน) รายการงบประมาณ ระบบผลิตน้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านย่านแดง หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ 3,300,000 
บาท ขอสอบถามความคืบหน้าของการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบกรอง หมู่ที่ 7  ต าบลเคร็ง  งบประมาณตั้ง
ไว้ ๓11,๐๐๐.- บาท โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 
ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 70 เมตรและปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้ง
ระบบกรอง และก่อสร้างรั้วรอบบริเวณระบบประปา  รายละเอียดตามปริมาณงาน
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และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ขอสอบถามความคืบหน้าของ
การด าเนินการโครงการดังกล่าว 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด   

ที่ นศ 0023.3/ว4548 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2564 เรื่อง การอนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0  
๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นติดตาม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นติดตาม ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รายงานผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการด าเนินงาน
ทุกครั้ง พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
จากหนังสือสั่งการดังกล่าว นายกจึงได้เร่งรัดให้กองช่างด าเนินการโครงระบบผลิต
น้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านย่านแดง หมู่ที่ 
7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ 3,300,000 บาท เพ่ือให้งานพัสดุองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็งด าเนินการต่อไป แต่กองช่างให้จัดท าบันทึกข้อความถึงนายกว่าก าลังศึกษา
ระบบ และกองคลังได้จัดท าบันทึกข้อความถึงกองช่างให้เร่งรัดการเนินการเพ่ืองาน
พัสดุจะได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายไชยา กรรไพเรา  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไชยา กรรไพเราะ 
รองปลัด อบต. รองปลัด อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
น าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) 
รายการเงินอุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  จ านวน 2 
โครงการดังต่อไปนี้  
1.  ระบบผลิตน้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน
ไทรหัวม้า หมู่ที่ 2 ต าบลเคร็ง  
2.  ระบบผลิตน้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน
ย่านแดง หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง  
หลังจากนั้นกระผมได้รับการประสานจากจังหวัดและได้รับหนังสือจั งหวัด
นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด  ที่ นศ 0023.3/ว4548 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านไลน์ส่วนตัว ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง
ได้รับการสนับสนุน 1 โครงการ คือ ระบบผลิตน้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 
7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ วโมง บ้านย่านแดง หมู่ที่  7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ 
3,300,000 บาท และส่งต่อหนังสือดังกล่าวให้กองช่างด าเนินการ และเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2564 ได้มีการประชุมข้อราชการส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ท้องถิ่นอ าเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ 
(ระบบ Zoom) ระเบียบวาระการประชุม มีดังต่อไปนี้ 
ข้อ 3.1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 
ข้อ 3.2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ข้อ 3.3 การบริหารสัญญาจ้าง 
ในที่ประชุมดังกล่าวจังหวัดได้ชี้แจงเรื่องการด าเนินการโครงการประปา เนื่องจาก
ประปาดังกล่าวเป็นประปานวัตกรรมใหม่ ต้องให้เจ้าของนวัตกรรมเป็นผู้ด าเนินการ 
เราสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ในวันนั้นผู้อ านวยการกองช่างไม่ได้
เข้าร่วมประชุมดังกล่าวท าให้ไม่เข้าใจแนวทางการด าเนินการ 
ส าหรับตอนนี้กองคลังได้จัดท าบันทึกข้อความสอบถามความคืบหน้า เพ่ือจะได้
ด าเนินการกันเงินงบประมาณ 

นายไสว  ทองด า   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบกรอง 

หมู่ที่ 7  ต าบลเคร็ง  งบประมาณตั้งไว้ ๓11,๐๐๐.- บาท โดยท าการเจาะบ่อบาดาล 
ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 70 เมตรและปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.พร้อมติดตั้งระบบกรอง และก่อสร้างรั้วรอบบริเวณระบบ
ประปา  ขณะนี้ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้  

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายเดโช อ่อนแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเดโช อ่อนแก้ว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 ขณะนี้กระผม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช และนายณัฐกิตต์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 
จัดตั้งวิสาหกิจพืชกระท่อม เพ่ือด าเนินการรับซื้อ และจ าหน่ายพืชกระท่อม  

 วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
ได้จัดท าโครงการเลี้ยงปลาชะโอน โดยโครงการดังกล่าวจะมีการอบรมให้ความรู้และ
มอบอุปกรณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ในวันที่ 24 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราชจะมาพบปะ พูดคุย เกี่ยวกับการจัดท าโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ต าบลเคร็ง 
สมาชิกท่านใดสนใจขอเชิญนะครับ 
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นายชัยณรงค์ อินทร์ช่วย  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยณรงค์ อินทร์ช่วย 
ส.อบต. ม.1 ส.อบต. ม.1 กระผมขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง คณะ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ตลอดเวลาที่ท าหน้าที่ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภา  

ที่ประชุม   - ไม่มี - 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว      
ประธานสภา   ไดพิ้จารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร  

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม 
ณ บัดนี้ 

 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.  
 
      ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม         
                                                                           (นายสมนึก ฤทธิรงค์) 
                                                                              เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4   แล้ว 

 
  
                                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการฯ 
                                                                           (นายเดโช   อ่อนแก้ว) 
 
      (ลงชื่อ)                                    กรรมการฯ 
                                                                           (นายประทีป  มนตรี) 
 
      (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             (นายดนัย เส้งสั้น) 
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ........................... 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                        (นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 


