
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๖4 

วันพฤหัสบด ีท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 

 
รายช่ือผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายณรงคฤทธิ ์ ณะจันทร ประธานสภาฯ ณรงคฤทธิ์  ณะจันทร 
๒ นายอําพล  พรหมแกว รองประธานสภาฯ อําพล  พรหมแกว 
๓ นายชัยณรงค  อินทรชวย ส.อบต.หมูท่ี ๑ ขาด 
๔ นายวิริยะ  แกวนก ส.อบต.หมูท่ี ๑ ลา 
๕ นางกมลรัตน  คลายตะพง ส.อบต.หมูท่ี ๒ กมลรัตน  คลายตะพง 
๖ นายประโมทย  ภิรมยรักษ    ส.อบต.หมูท่ี ๒ ประโมทย ภิรมยรักษ 
๗ นายเดโช  ออนแกว    ส.อบต.หมูท่ี ๓ เดโช  ออนแกว 
๘ นายราชิต  อินทรทอง ส.อบต.หมูท่ี ๓ ราชิต  อินทรทอง 
๙ นายไพรัตน  อิสโร ส.อบต.หมูท่ี ๔ ลา 

๑๐ นายโผน  ทองมาก ส.อบต.หมูท่ี ๕ โผน  ทองมาก 
๑๑ นายประทีป  มนตรี ส.อบต.หมูท่ี ๕ ประทีป  มนตรี 
๑๒ นายเกียรติศักดิ์  ระเสง ส.อบต.หมูท่ี ๖ เกียรติศักดิ์  ระเสง 
๑๓ นายสมชาย  ชุมทอง ส.อบต.หมูท่ี ๖ สมชาย  ชุมทอง 
๑๔ นายวิรัตน  หยูคลาย ส.อบต.หมูท่ี ๗ วิรัตน  หยูคลาย 
๑๕ นายสุธรรม  แกวยวน ส.อบต.หมูท่ี ๘ สุธรรม  แกวยวน 
๑๖ นายธํารงค  บัวทอง ส.อบต.หมูท่ี ๘ ธํารงค  บัวทอง 
๑๗ นายดนัย  เสงสั้น ส.อบต.หมูท่ี ๙ ดนัย  เสงสั้น 
๑๘ นายนิคม  นิจปราณ ส.อบต.หมูท่ี ๙ ขาด 
๑๙ นายศักดิ์ชัย  หม่ืนรักษ ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ ศักดิ์ชัย  หม่ืนรักษ 
๒๐ นายสมยศ  นวลแสง ส.อบต.หมูท่ี ๑๐ สมยศ  นวลแสง 
๒๑ นายชัยสน  เพ็งหนู ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ ขาด 
๒๒ นางจํานาน  หนูเอียด ส.อบต.หมูท่ี ๑๑ จํานาน  หนูเอียด 
๒๓ นายสมนึก  ฤทธิรงค เลขานุการสภา สมนึก  ฤทธิรงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายไสว  ทองดํา นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไสว  ทองดํา 
2 นายสุทัศน  สงขาว รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สุทัศน  สงขาว 
3 นายสุเทพ  หนูรอด รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สุเทพ  หนูรอด 
4 นายประมูล  ภารชาตรี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ประมูล  ภารชาตร ี
5 นายไชยา  กรรไพเราะ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไชยา  กรรไพเราะ 
6 นางรัตธิกานต บุญศิริ หัวหนาสํานักปลัด รัตธิกานต บุญศิริ 
7 นางศศิธร  ปานจันทร นักจัดการงานท่ัวไป ศศิธร  ปานจันทร 
8 นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช เจาพนกังานธุรการ จิราวรรณ  ยอดราช 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

เม่ือถึงเวลาประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งครบองค
ประชุม นายณรงคฤทธิ์ ณะจันทร ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เคร็ง เชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง หมูท่ี 2 จุดธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชมุ มีระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ดวยนายอําเภอชะอวดไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 16 - 30 เมษายน 2564 ดังนั้น 

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546  และขอ 22 แหงระเบียบกกระ
ทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ   
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงไดเชิญสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเคร็ง เขารวมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2564 ในวันนี้  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาํป ๒๕64 

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖4 ณ หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดมีการประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยแรกประจําป ๒๕64 เม่ือวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖4 

 บัดนี้เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดจัดทําบันทึกการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
๒๕64 



เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖4 เปนท่ีเรียบรอยแลว
ขอใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบถอยคํา ความถูกตองใหเรียบรอย สมาชิก
ทานใดประสงคจะแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคําเชิญครับ  

 

ท่ีประชุม    - ไมมี -   
 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข หรือเพ่ิมเติมถอยคํา กระผมจะขอมติตอ 
ประธานสภาฯ   ท่ีประชุมสมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเคร็งสมัยสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕64 เม่ือวันท่ี 
11 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือครับ 

 

มตท่ีิประชุม   มีมติเปนเอกฉันทใหการรับรอง 
ใหการรับรอง  15 เสียง 

     ไมรับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทูถาม 
 นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  กระทูถาม เปนคําถามท่ีสมาชิกสภาตั้งคําถามแกผูบริหาร คือ นายกองคการ 
ประธานสภาฯ บริหารสวนตําบล ถึงปญหาตางๆ เก่ียวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายในการ

บริหารงาน โดยสมาชิกสามารถถามไดท้ังเรื่องท่ัวไป และเรื่องดวน สมาชิก
ทานใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามการบริหารงานของคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม   (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบจายขาดเงินสะสม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  
ประธานสภาฯ ยานพาหนะ และขนสง  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย 
ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  ชี้แจงเหตุผล และความจําเปน
ในการจายขาดเงินสะสมครั้งนี้  

นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว  
นายกฯ อบต.เคร็ง  ทองดํา นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง รวมงบประมาณตั้งจายเปน
เงินท้ังสิ้น ๕1,๐๐๐,๐00.-บาท โดยองคการบริหารสวนตําบลเคร็งได
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลเคร็ง ในดานการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห       
การสรางความเขมแข็งใหชุมชน งานดานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  การชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และตามนโยบายการบริหารราชการ



ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเคร็ง เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะ
พัฒนาเพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน มีความเจริญกาวหนา        
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ตอบสนองตอการแกไขปญหานานาประการของ
ทองถ่ินและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

เพ่ือใหการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และสรางความกินดีอยูดี
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน รวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆ กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทุกภาคสวน จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณดําเนินงานจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล
เคร็ง ประจําปงบประมาณ 25๖4  จายจากเงินสะสม 2,400,000 บาท 
(สองลานสี่แสนบาทถวน) เพ่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง จะได
รวมกันพิจารณาอนุมัติการจายขาดเงินสะสม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

จายจากเงินสะสม  จํานวน  1  โครงการ  
1. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต     
แบบอัดทาย ราคา  2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)          
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564) หนาท่ี 155 โครงการ
ท่ี 18 งบประมาณ 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)  

     
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1  
ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 
หลักการ 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น  ยอดรวม    2,400,000.- บาท 
แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม    2,400,000.- บาท 

          งบลงทุน 
ครุภัณฑยานพาหนะ  ยอดรวม    2,400,000.- บาท 

 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย ราคา  2,400,000 บาท   (สองลาน     
สี่แสนบาทถวน) ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 
โครงการท่ี 18 งบประมาณ 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน)  
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผล 
เนื่องจากปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเคร็งมีรถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัด
ทาย จํานวน  1 คัน ซ้ือเม่ือปงบประมาณ 2557  จนถึงปจจุบันนับเปน
เวลา 7 ป ตองรับผิดชอบจัดเก็บขยะมูลฝอยจํานวน 11 หมูบาน ถังขยะ 
จํานวน 650 ใบ รวมท้ังขยะท่ีจัดเก็บเปนครั้งคราวในวัดและสถานท่ีจัดงาน
ตางๆ เปนประจําทุกวันทําการโดยไมมีวันหยุดพักรถ สงผลใหสภาพ
เครื่องยนต สภาพตัวถังระบบไฟฟา ระบบไฮดรอลิค และชวงลางตาง ๆ  
เกิดการชํารุด ตองทําการซอมบํารุงบอยครั้งใชเวลาหลายวัน และสิ้นเปลือง
งบประมาณ โดยในป 2564  ไดซอมไปแลว จํานวน 3 ครั้ง สงผลใหการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยเปนไปอยางลาชาจนทําใหขยะลนถัง ประกอบกับพ้ืนท่ี
ตําบลเคร็งมีพ้ืนท่ีบริเวณกวางจํานวน 179 ตารางกิโลเมตร เสนทาง
เชื่อมตอระหวางหมูบานคอนขางไกลกัน ทําใหในแตละวันท่ีจัดเก็บขยะตอง
ใชระยะเวลานาน ระทะทางเฉลี่ย 100 กิโลเมตรตอวัน โดยในปจจุบัน
ประชาชนไดเดินทางกลับมาพักอาศัยท่ีบานพักมากข้ึนเนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโรคไวรัสโคโรนา  ทําใหปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน
จนไมสามารถจัดเก็บไดทันและเกิดขยะสะสมในพ้ืนทีเปนระยะเวลาหลาย
วัน ซ่ึงปจจุบันความถ่ีในการจัดเก็บเฉลี่ย หนึ่งหมูบาน / 1 ครั้ง ในรอบ 1 
เดือน  ดังนั้นเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในระยะเรงดวน 
และดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี  จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะมูลฝอยเพ่ิมอีก 1 คัน เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิม
มากข้ึน  ซ่ึงเก่ียวกับแผนงานสาธารณสุข  งบลงทุน คาครุภัณฑยานพาหนะ 
จึงขอเสนอจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง พิจารณาอนุมัติตอไป 



ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจาย 

จายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 
  ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หมวดรายรับ ยอดเงินสะสม ยอดเงินสะสม 

ท่ีนําไปใชได 
หมายเหตุ 

เงินสะสม 20,365,449.43 9,265,449.43 ขอมูล ณ วันท่ี  
24 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖4 

รวมท้ังสิ้น 20,365,449.43 9,265,449.43  
 
 

รายจายตามงานและงบรายจาย 
จายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
- แผนงานสาธารณสุข 
- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
- งบลงทุน  
- หมวดคาครุภัณฑ 
- ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

งาน 
งบ 

งบประมาณ รวม 

งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
 ครุภัณฑยานพาหนะ 

    

 - จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรอื
กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย  

2,400,000.- 2,400,000.- 



แบบรายงานการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  

อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2561 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้  
(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ   
บําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้  ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว  
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือนและกันไวอีก รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปน
อันพับไป ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดย
คํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว” 

 
นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  ไดชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและ 
ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยแลว ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเคร็งทุกทานไดแสดงความคิดเห็น ตอการในการจายขาดเงินสะสม
ครั้งนี้แลว 

 

ขอมูลเงินสะสม/สํารอง
รายจายที่จาํเปน 

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
เงินสะสมที่นําไปใชได ณ 

ปจจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมที่

ตองสงฝาก 
 ก.ส.ท. หรือ 
ก.ส.อ. แลว 

สํารองจายเงิน
สะสมที่อนุมัติ
แลวแตยังไมได
ดําเนินการหรือ

อยูระหวาง
ดําเนินการและ
ยังไมไดเบิกจาย 

คงเหลือเงินสะสมที่
นําไปใชได 
 ณ ปจจุบัน 

สํารองงบบุคลากร  
(ไมนอยกวา  
3 เดือน) 

เงินสะสมคงเหลือ สํารองกรณีสา
ธารณภัย 10 % 
ของงบประมาณ
รายจายประจาํป 

คงเหลือเงินสะสมที
นําไปใชจายได 

20,365449.43 - 20,365449.43 6,000,000.00 14,365,449.43 5,100,000.00 9,265,449.43 



นายศักดิ์ชัย หม่ืนรักษ เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายศักดิ์ชัย 
ส.อบต. ม.10 หม่ืนรักษ ส.อบต. ม.10 เนื่องจากเราไมมีบอขยะ ทําใหตองขับไปท้ิงขยะ       ท่ี

อําเภอหัวไทร การขับรถระยะทางไกลทําใหรถเสื่อมสภาพเร็ว 
กรณีสภาอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ควร
ใชรถคันใหมจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีหางไกล หรือหมูบานท่ีมีขยะจํานวนมาก สวนรถคัน
เกาจัดเก็บเฉพาะวัด หรือโรงเรียน 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร คาจัดเก็บขยะมูลฝอยของรานคา จัดเก็บเดือนละก่ีบาท 
ประธานสภาฯ  

นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว ทองดํา  
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556  
อัตราการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือน และรานคา เดือนละ 20 บาท  
อัตราการจัดเก็บขยะมูลฝอยงานตางๆ ครั้งละ 300 บาท 

นายสุธรรม แกวยวน เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุธรรม 
ส.อบต. ม.8   แกวยวน ส.อบต. ม.8 เม่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะอีกคันทําใหคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

เชน คาจางพนักงานขับรถ คาจางคนงานประจํารถขยะ คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง  

นายเดโช ออนแกว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเดโช ออนแกว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 ปญหาขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติท่ีทุกคนตองรวมมือ และกระผมเห็น

ดวยกับนายสุธรรม แกวยวน ส.อบต. ม.8 เม่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะอีกคันทําให
คาใชจายเพ่ิมข้ึน เชน คาจางพนักงานขับรถ คาจางคนงานประจํารถขยะ คา
บํารุงรักษาและซอมแซม คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 

 เพ่ือลดคาใชจายเราควรหาแนวทางหรือจัดการเรื่องสถานท่ีท้ิงขยะ โดยใหมีสถานท่ีท้ิง
ขยะในพ้ืนท่ี เพ่ือลดคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 

นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว ทองดํา  
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดสํารวจพ้ืนท่ี

ตําบลเคร็ง เพ่ือเปนสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยประจําตําบล ดังนี้ 
1. บอเลี้ยงปลาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  

    2. พ้ืนท่ีหมูท่ี 1 
    3. พ้ืนท่ีหมูท่ี 10  

แตเม่ือดําเนินการจัดทําประชาคม ประชาชนในพ้ืนท่ีไมเห็นดวยท่ีจะใหมีสถานท่ีท้ิง
ขยะในพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเคร็งตองไปท้ิงขยะกับ
บริษัทเอกชน ในพ้ืนท่ีอําเภอหัวไทร 
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นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบางครับ หากไมมีผมขอมตินะครับ สมาชิกทานใด 
ประธานสภาฯ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบอัดทาย ราคา  2,400,000 บาท   (สองลานสี่แสนบาทถวน) ตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 โครงการท่ี 18 งบประมาณ 
2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  15 เสียง 
     ไมเห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  5.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย หมวดครุภัณฑ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ชี้แจงรายละเอียด 

นายไชยา กรรไพเราะ  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
รองปลัด อบต.   ประจาํป  2564 โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดใหความเห็นชอบ และได 

อนุมัติ ประกาศใช ตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2563 ไปแลวนั้น  

องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564  ซ่ึงไดมีการเบิกจายงบประมาณบางรายการแลว แตบางรายการไมไดตั้ง
งบประมาณไว จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินเพ่ิมและโอนลดงบประมาณ  
เพ่ือนํางบประมาณไปเพ่ิมในรายการอ่ืนซ่ึงไมไดตั้งจายไวและนําไปตั้งจายรายการใหม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด ๔ การ
โอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  การโอนงบประมาณรายจายใน
หมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งรายจายใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

กองชาง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

       โอนลดจาก 
     แผนงาน    เคหะและชุมชน 
     งาน         งานไฟฟาถนน 
     หมวด       คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
     ประเภทรายจาย  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
     โครงการบุกเบิกถนนลูกรงัสายอมรรัตน – ควนราบ หมูท่ี 6 
     งบประมาณตั้งไว                306,000.-   บาท 
     งบประมาณคงเหลือกอนโอน        306,000.-   บาท 
     โอนลดครั้งนี้                  69,000.-   บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด       237,000.-   บาท 
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     รายการท่ี 1 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน         งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด       ครุภัณฑ   
     ประเภทรายจาย   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายการ  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 2  
(38 หนา/ นาที) ราคาเครื่องละ  15,000 บาท 

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนาตอนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไร              
สาย Wi-Fi- (IEEE 802.11b,g,n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

     รายการท่ี 2 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน         งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด       ครุภัณฑ   
     ประเภทรายจาย   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายการ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด 
A3 ราคาเครื่องละ 54,000 บาท 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอนาที (ppm) 
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ 
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter และ Custom 
 

 
 

9 



    เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน                               0.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน               69,000.- บาท 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ขอขอบคุณรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ 
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณรายจาย หมวดครุภัณฑ สมาชิกฯ ทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม  

ถาไมมีผมจะขอมติตอท่ีประชุมทีละรายการ สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณรายจาย หมวดครุภัณฑ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

     รายการท่ี 1 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน         งานบิหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด       ครุภัณฑ   
     ประเภทรายจาย   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายการ  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 2  
(38 หนา/ นาที) ราคาเครื่องละ  15,000 บาท โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  15 เสียง 
     ไมเห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

     รายการท่ี 2 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 
     แผนงาน   เคหะและชุมชน 
     งาน         งานบิหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
     หมวด       ครุภัณฑ   
     ประเภทรายจาย   ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายการ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด 
A3 ราคาเครื่องละ 54,000 บาท  โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  15 เสียง 
     ไมเห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  มีสมาชิกทานใดจะพูดคุยหรือไม ครับ 
ประธานสภา 

นายสุธรรม แกวยวน  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุธรรม แกวยวน 
ส.อบต. ม.8 ส.อบต. ม.8  

1.  ขอใหดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8  
2.  ขอใหองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง เตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลง 
และไฟไหมปาพร ุ
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3.  ขอใหองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2564  

นายอําพล พรหมแกว  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมอําพล พรหมแกว 
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก ขอใหดําเนินการซอมแซมถนน    

ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  

นายดนัย เสงสั้น   เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายดนัย เสงสั้น 
ส.อบต. ม.9 ส.อบต. ม.9 ขอใหดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 9 

นายประทีป มนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประทีป  มนตรี 
ส.อบต. ม.5 ส.อบต. ม.5   

1.  ขอใหดําเนินการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 จํานวน 7 จุด 
2.  โครงการซอมแซมถนนของอําเภอชะอวด ขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ 

นายเดโช ออนแกว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเดโช ออนแกว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3  
 1.  ขอใหดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําประปา หมูท่ี 3 
 2.  โครงการเลี้ยงไกไขขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลา

ดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         
(COVID – 19) 

นายประโมทย  ภิรมยรกัษ    เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายประโมทย ภิรมยรักษ    
ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2 โครงการซอมแซมถนนของอําเภอชะอวด ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนา 

นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว ทองดํา 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  

1.  ขอขอบคุณสมาชิกาสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งทุกทานท่ีรวมโครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และโครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2564 

 2.  องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดรับหนังสือจากอําเภอชะอวดใหดําเนินการจัดตั้ง
ดานสกัด และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพ้ืนท่ีตลอด 
24 ชั่วโมง พรอมท้ังมอบหมายบุคลากรในสังกัดและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) อยางนอยผลัดละ 4 คน 

 3.  ขอขอบคุณ นายดนัย เสงสั้น ส.อบต. หมูท่ี 9 ท่ีอํานวยความสะดวกในการตั้งดาน
สกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประจําตําบลเคร็ง 

 4.  การตั้งดานสกัดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ประจําตําบลเคร็งครั้งนี้มีงบประมาณไมเพียงพอ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค 

 5.  ตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดเขียนคํารองใหดําเนินกา
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะนั้น กระผมไดมอบหมายกองชางใหดําเนินการแกไขปญหา
อยางเรงดวน 
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 6.  องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใตกลุมแผนงาน/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ิน
และชนชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทองถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี จํานวน 6 
โครงการ 

 7.  องคการบริหารสวนตําบลเคร็งไมสามารถดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได 
เนื่องจากเงินรายไดไมพอ 

 8.  การบริการรถกูชีพ เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถโทรได 24 ชั่วโมง ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 0 7535 5872 

 9.  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งทุกทาน ท่ีเห็นชอบจายขาด
เงินสะสม โครงการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ     
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย 

นายไชยา  กรรไพเราะ เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไชยา กรรไพเราะ 
รองปลัด อบต.เคร็ง รองปลัด อบต.เคร็ง  

1.  องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใตกลุมแผนงาน/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ิน
และชนชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทองถ่ิน : ระดับพ้ืนท่ี จํานวน 6 
โครงการ ประกอบดวย 

 -  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางรักโพรง – บางตะเคร็ง 
 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางกาญจนา – วัดโพธาราม 
 -  โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาง – หนาวัดไทรหัวมา 
 -  โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานโคกเลา 
 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแนมทุงพัด – เขตตําบลขอนหาด 
 -  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในสอง 
 2. องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง จัดตั้งดานสกัด และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID – 19) ตลอด 24 ชั่วโมง ณ หมูท่ี 9 ซ่ึงประกอบดวยพนักงานสวน
ตําบล  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รวมกับ กํานัน ผูใหญบาน 
สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง ผูชวยผูใหญบานฝาย
รักษาความม่ันคง เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีสาธารณสุข ขอใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเคร็งทุกทาน ประชาสัมพันธการใหความรวมมือในการคัดกรอง โดย
การจอดรถ ลดกระจก พรอมใหขอมูลท่ัวไป เพ่ือคัดกรองผูท่ีมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง 

นายเดโช ออนแกว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเดโช ออนแกว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 กระผมไดเขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน

สิ่งแวดลอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได
อนุมัติใหจัดทําโครงการเก่ียวกับประมง และปศุสัตว  
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นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว ทองดํา 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง กระผมไดรับการประสานงานจากประมงอําเภอ

ชะอวด วาไดรับการอนุมัติใหดําเนินโครงการเลี้ยงปลาชะโอน ท้ังหมด 4 ตําบล 
จํานวน 60 ราย สําหรับตําบลเคร็งได 20 ราย 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ครับ สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไมครับ 
ประธานสภา  

ท่ีประชุม   - ไมมี - 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดสอบถามเพ่ิมเติมเราไดประชุมมาเปนเวลาพอสมควรแลว      
ประธานสภา   ไดพิจารณาญัตติตางๆ ลุลวงเสร็จสิ้นแลว ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ผูบริหาร  

ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปดการประชุม 
ณ บัดนี้ 
 

ปดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
      (ลงชื่อ)                                   ผูบันทึกการประชุม         
                                                                           (นายสมนึก ฤทธิรงค) 
                                                                              เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจําองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4   แลว 
 

  
                                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการฯ 
                                                                           (นายเดโช   ออนแกว) 
 
      (ลงชื่อ)                                    กรรมการฯ 
                                                                           (นายประทีป  มนตรี) 
 
      (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             (นายดนัย เสงสั้น) 
 
 
  สภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดรับการรับรองรายงานการประชุมนี้แลวเม่ือวันท่ี ........................... 
ลงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                        (นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร) 
                                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
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