
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖4 

วันอังคารที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ ประธานสภาฯ ณรงค์ฤทธิ์  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 ประโมทย์ ภิรมย์รักษ์ 
๗ นายเดโช  อ่อนแก้ว    ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เดโช  อ่อนแก้ว 
๘ นายราชิต  อินทร์ทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ราชิต  อินทร์ทอง 
๙ นายไพรัตน์  อิสโร ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ลา 

๑๐ นายโผน  ทองมาก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ลา 
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 ลา 
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 ชัยสน  เพ็งหนู 
๒๒ นางจ านาน  หนูเอียด ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ จ านาน  หนูเอียด 
๒๓ นายสมนึก  ฤทธิรงค์ เลขานุการสภา สมนึก  ฤทธิรงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายไสว  ทองด า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ไสว  ทองด า 
2 นายสุทัศน์  สงขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สุทัศน์  สงขาว 
3 นายสุเทพ  หนูรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สุเทพ  หนูรอด 
4 นายประมูล  ภารชาตรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประมูล  ภารชาตรี 
5 นายไชยา  กรรไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ไชยา  กรรไพเราะ 
6 นางสาวเพ็ญพิศ ชูแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง เพ็ญพิศ ชูแก้ว 
7 นายจารึก กาญจนวิจิตร ผู้อ านวยการกองช่าง จารึก กาญจนวิจิตร 
8 นางศศิธร  ปานจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป ศศิธร  ปานจันทร์ 
8 นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช เจ้าพนักงานธุรการ จิราวรรณ  ยอดราช 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งครบองค์
ประชุม นายณรงค์ฤทธิ์ ณะจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เคร็ง เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง หมู่ที่ 4 จุดธูป เทียน 
บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ตามท่ีนายอ าเภอชะอวดได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 

2564 เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2546  และข้อ 22 แห่งระเบียบกกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เข้าร่วมประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันนี้  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 
 
 



นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 

 บัดนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้จัดท าบันทึกการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
๒๕64 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิก
ท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าเชิญครับ  

 

ที่ประชุม    - ไม่มี -   
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อ 
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 
17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือครับ 

 

มตทิี่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง 
ให้การรับรอง  16 เสียง 

     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
 นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  กระทู้ถาม เป็นค าถามที่สมาชิกสภาตั้งค าถามแก่ผู้บริหาร คือ นายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบล ถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายในการ

บริหารงาน โดยสมาชิกสามารถถามได้ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องด่วน สมาชิก
ท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่  
ประธานสภาฯ 2  เป็นเงินจ านวน 2,745,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อย

บาทถ้วน) จ านวน 11 โครงการ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าเคร็ง
เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว  
นายกฯ อบต.เคร็ง ทองด า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

ได้จัดท าหนังสือ ขอเสนอญัตติต่อประธานสภา 
 
 
 
 



ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕1,๐๐๐,๐00.-บาท โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง ในด้านการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ การ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการด าเนินงาน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และตามนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เคร็ง เมื่อวันที่ ๒9 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๕๕ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะ
พัฒนาเพ่ือให้ประชาชน  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า  เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่น
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความ
กินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน จึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบล เคร็ ง  ประจ าปี งบประมาณ 25 ๖4  เป็ น เ งิ น จ านวน 
3,078,400.-บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสม 
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 12 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนวัดควนเคร็ง - หัวควนเคร็ง หมู่ที่ 4 
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้  34๒,0๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) จ านวน 4 ช่วง 
คือ ช่วงที่ 1 กม.0+000-0+021 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.
0+450 - 0+456 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กม.1+599 - 
1+749 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กม.1+843 - 1+853 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
50 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 914 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ



แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายนางพริ้ม-หลาทวด หมู่ที่ ๒ ต าบลเคร็ง 
งบประมาณตั้งไว้ ๑43,-๐๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐0 เมตร ยาว 750 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 200 ลบ.ม. และฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
Ø0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปขนาด 
0.35x3.00 เมตร จ านวนสองแผ่น พร้อมเกรดเกลี่ยและ  บดอัดเรียบ
ตลอดสาย  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย 
อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งพัด หมู่ที่ 3 – มาบอินทร์นิล หมู่ที่ 3 
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้  310,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 .๐0 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  470 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ
ตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย 
อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๔. โครงการซ่อมแซมถนนซอยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้          
96,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.๐0 เมตร ยาว 480 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด  

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายโต๊ะดี 2 หมู่ที่ ๒ ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้ง
ไว้ ๙๒,๐๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.๐0 เมตร ยาว 250 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ย และบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด  

๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายบล็อคนายรม-สวนนายเสม หมู่ที่ ๓ ต าบล
เคร็ง งบประมาณตั้งไว้  311,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า  500 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอด
สาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. 
จ านวน 1 ป้าย  

 

 

 



๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางรักโพรง-บางตะเคร็ง นศ.ถ.74-008  
หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ ตั้งไว้ 666,๐๐๐.- บาท โดยท าการ
ซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,150 
เมตร กม.8+100 – 11+250 ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๘. โครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้          
73,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.70 
เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.10 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 31.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.70เมตร 
ยาว 10.50 เมตร  ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 47.50 เมตร 
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร  ยาว 34.50 เมตร ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 
0.70เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8  ต าบลเคร็ง งบประมาณ
ตั้งไว้ 150,5๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 
ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย และบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวคดครูบูรณ์-สวนนายฟอง หมู่ที่  8  
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 250,9๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 .00 เมตร ยาว 2,380 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด
เรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  
11. โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนส้ม-ชลประทาน  หมู่ที่ 10  
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 137,๐๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร ขุดฝังท่อ
ระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1จุด  
และขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1จุด  พร้อมถม
ดินลูกรังยกระดับปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. และถมหินคลุก
ผิวจราจรถนนปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและ
บดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  



1๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายสมจิตร – ป่าปาล์ม หมู่ที่ 6 ต าบลเคร็ง 
งบประมาณ   ตั้งไว้ ๑96,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ดินลูกรัง ขนาดกว้าง   เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร ปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน  ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 
1 ป้าย 

แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. 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 และก่อสร้างรั้วรอบ
บริเวณระบบประปา  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 
หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม    3,078,400.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   
งานไฟฟ้าถนน 

          งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยอดรวม    2,767,400.- บาท 
แผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา 

          งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยอดรวม       331,400.- บาท 
 
เหตุผล 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่  
ซึ่งเกี่ยวกับแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จึงขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖4  เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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ประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ่าย 

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
อ าเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หมวดรายรับ ยอดเงินสะสม ยอดเงินสะสม 

ที่น าไปใช้ได้ 
หมายเหตุ 

เงินสะสม 16,943,229.43 3,943,229.43 ข้อมูล ณ วันที่  
21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 

รวมทั้งสิ้น 16,943,229.43 3,943,229.43  
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

งาน 
งบ 

งบประมาณ รวม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2,767,400  2,767,400   

แผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการประปา 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

311,000 311,000 
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แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือ   บ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว  
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  ได้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นและ 
ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง    

ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ต่อการในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ 

มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติตามระเบียบ
วาระท่ี 4.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2   

ข้อมูลเงินสะสม/ส ารอง
รายจ่ายที่จ าเป็น 

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ 

ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและหักเงินสะสมที่

ต้องส่งฝาก 
 ก.ส.ท. หรือ 
ก.ส.อ. แล้ว 

ส ารองจ่ายเงิน
สะสมที่อนุมัติ
แล้วแต่ยังไม่ได้

ด าเนินการหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการ

และยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้ 
 ณ ปัจจุบัน 

ส ารองงบบุคลากร  
(ไม่น้อยกวา่  
3 เดือน) 

เงินสะสมคงเหลือ ส ารองกรณีสา
ธารณภัย 10 % 
ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

คงเหลือเงินสะสม 
ที่น าไปใช้จ่ายได ้

16,943,229.43 2,900,000.00 14,043229.43 5,000,000.00 9,043,229.43 5,100,000.00 3,943,229.43 



 
 

9 

เป็นเงินจ านวน 2,745,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 10 โครงการ  และแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 โครงการ โดยกระผมจะ
ขอมติทีละโครงการ ดังนี้ 
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

โครงการที่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนวัดควนเคร็ง - หัวควนเคร็ง หมู่ที่ 4 
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้  34๒,0๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) จ านวน 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กม.
0+000-0+021  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.0+450 - 0+456 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 6 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 
กม.1+599 - 1+749 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กม.1+843 - 1+853 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 
รวมพ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) ทั้งหมดไม่น้อยกว่า         
914 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็งก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. 
จ านวน 1 ป้าย  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 2  โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายนางพริ้ม-หลาทวด หมู่ที่ ๒ ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ ๑43,-๐๐๐.- บาท  

โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐0 เมตร ยาว 750 
เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. และฝังท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น 3 
ขนาดØ0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมวางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปขนาด 
0.35x3.00 เมตร จ านวนสองแผ่น พร้อมเกรดเกลี่ยและ  บดอัดเรียบตลอดสาย  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 
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นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 3  โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายทุ่งพัด หมู่ที่ 3 – มาบอินทร์นิล หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้    

310,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย       
4.๐0 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 470 ลบ.ม. พร้อม  
เกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน     
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 4  โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนซอยเศรษฐี หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 96,๐๐๐.- บาท โดยท าการ

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 .๐0 เมตร ยาว 480 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 
โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 5  โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายโต๊ะดี 2 หมู่ที่ ๒ ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐.- บาท  โดยท าการ

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 .๐0 เมตร ยาว 250 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย และบดอัดเรียบตลอดสาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด  
โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 6 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายบล็อคนายรม-สวนนายเสม หมู่ที่  ๓ ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้        

311,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย        
3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อม   
เกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน     
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  โปรดยกมือ ครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 7 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายบางรักโพรง-บางตะเคร็ง นศ.ถ.74-008 หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ 

ตั้งไว้ 666,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร กม.8+100 – 11+250 ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,400 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 8 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ฝาคูระบายน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 73,๐๐๐.- บาท โดยท าการ

ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.10 เมตร 
แบ่งเป็น 5 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 31.50 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 10.50 เมตร  ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 
47.50 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 34.50 เมตร ช่วงที่ 5     
ขนาดกว้าง 0.70เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 9 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8  ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 150 ,5๐๐.- บาท โดย   

ท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 940 เมตร 
ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย และบดอัดเรียบตลอดสาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ 
ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 10 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายหัวคดครูบูรณ์-สวนนายฟอง หมู่ที่ 8  ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้     

250,9๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย    
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3.00 เมตร ยาว 2,380 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  แผนงานการพาณิชย์ 
ประธานสภาฯ   งานกิจการประปา 

งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบกรอง หมู่ที่ 7  ต าบลเคร็ง 
งบประมาณตั้งไว้ ๓11,๐๐๐.- บาท โดยท าการเจาะบ่อบาดาล ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 6 
นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 70 เมตรและปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./
ชม.พร้อมติดตั้งระบบกรอง และก่อสร้างรั้วรอบบริเวณระบบประปา  รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ก าหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้ายโปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เป็นเงิน  
ประธานสภาฯ จ านวน 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จ านวน 2 โครงการ  

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าเคร็งเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคร็ง 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้จัดท าหนังสือ

ขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพ่ือเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประจ าปี
งบประมาณ 25๖4 เป็นเงินจ านวน 333,000.- บาท จ านวน 2 โครงการ เพ่ือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม    
ซึ่งแถลงหลักการและเหตุผลไว้เบื้องต้นแล้ว  
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนส้ม-ชลประทาน  หมู่ที่ 10  ต าบลเคร็ง 
งบประมาณตั้งไว้ 137,๐๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร ขุดฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 
0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1 จุด  และขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1จุด  พร้อมถมดินลูกรังยกระดับปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
216 ลบ.ม. และถมหินคลุกผิวจราจรถนนปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย  

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายสมจิตร – ป่าปาล์ม หมู่ที่ 6 ต าบลเคร็ง งบประมาณ   
ตั้งไว้ ๑96,๐๐๐.- บาท โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรัง ขนาดกว้าง   
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. พร้อม   
เกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน    
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ป้าย อบต. จ านวน 1 ป้าย 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้เสนอญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ 25๖4 ครั้งที่ 2 เป็นเงินจ านวน 333,000.- บาท จ านวน 2 

โครงการ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งพิจารณา ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่านได้พิจารณา พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อการ
ในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ 
มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ   
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โดยกระผมจะขอมติทีละโครงการ ดังนี้ 
แผนงานเคหะชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการที่ 1 โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนส้ม-ชลประทาน  หมู่ที่ 10  
ต าบลเคร็ง งบประมาณตั้งไว้ 137,๐๐๐.- บาท  โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจร
หินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร     ยาว 180 เมตร ขุดฝังท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1 จุด  และขนาด Ø 
1.00x1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน จ านวน 1 จุด  พร้อมถมดินลูกรังยกระดับ
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. และถมหินคลุกผิวจราจรถนนปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต.   จ านวน 1 ป้าย โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 
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ณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไป สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซม 
ประธานสภาฯ ถนนสายสมจิตร – ป่าปาล์ม หมู่ที่ 6 ต าบลเคร็ง งบประมาณ ตั้งไว้ ๑96,๐๐๐.- บาท 

โดยท าการซ่อมแซมถนนผิวจราจรดินลูกรั ง ขนาดกว้าง  เฉลี่ย  4.00 เมตร           
ยาว    710 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบด
อัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเคร็งก าหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้าย อบต.    
จ านวน 1 ป้ายโปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือไม่ ครับ 
ประธานสภา 

นายสุทัศน์ สงขาว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทัศน์ สงขาว 
รองนายก อบต.เคร็ง รองนายก อบต.เคร็ง ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการได้น าเงินส่วนนี้จัดซื้อเป็นของขวัญมอบให้ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, และ 10 โดยมีก าหนดการเยี่ยม
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของขวัญในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564  
จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่าน
ร่วมเยี่ยมและให้ก าลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกัน 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไสว ทองด า 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จะด าเนินการ  
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อเลี้ยงปลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๔,๑๑  ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็น
สถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เคร็งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา   
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 ขอแจ้งข้อมูลโครงการที่จะเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ 2565  เพ่ือแจ้งให้สมาชิก
ได้รับทราบ 

 
ที ่ โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มที่ หน้า/ข้อท่ี 

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ต าบลเคร็ง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 2 ข้อ 1 

2 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายต าบลเคร็ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2/2563 

หน้า 10 ข้อ 3 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะดี 2 หมู่ที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2/2563 

หน้า 14 ข้อ 15 

4 โครงการปรับปรุงท่อประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 23 ข้อ 62 

5 โครงการปรับปรุงท่อประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 24 ข้อ 68 

6 โครงการปรับปรุงท่อประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 25 ข้อ 70 

7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 12 ข้อ 16 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายชะอวด-แหลม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 14 ข้อ 22 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายหัวดอน-ช้างคู้ 
หมู่ที่ 8 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

 

หน้า 10 ข้อ 23 
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ที ่ โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มที่ หน้า/ข้อท่ี 

10 โครงการยกระดับถนนลูกรังหรือหินคลุก  สาย 
นศ.ถ. 74-016 ทุ่งใคร –ทุ่งพัด หมู่ที่ 5 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 12 ข้อ 14 

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 12 ข้อ 13 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบางรักโพรง-
บ้านนายสถิต เกิดหนู หมู่ที่ 7 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 12 ข้อ 13 

13 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 18 ข้อ 38 

14 โครงการยกระดับถนนสายสวนส้ม หมู่ที่ 2 – หน้า
วัดบางน้อยหมู่ท่ี 10 พร้อมวางท่อระบายน้ า จาก
หน้าบ้านนางพวงทิพย์-หัวชลประทาน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 19 ข้อ 42 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยเกษตรรุ่งเรือง  

หมู่ที่ 10 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1/2564 

หน้า 19 ข้อ 43 

โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
1. โครงการเลี้ยงปลาน้ าจืด 
2. โครงการฝึกอบรมท าปลาดุกร้า 
3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 
4. โครงการปรับปรุงนาร้างเป็นนาดี 
5. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 
6. โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
7. โครงการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมวในเขตพ้ืนที่ต าบลเคร็ง เพ่ือเป็นการสร้างเขตพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวมาสู่คน แต่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพ้ืนที่
เรื่องสุนัขจรจัด คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ลงพ้ืนที่
หมู่ที่  ม.2 และหมู่ที่ 5 เพ่ือด าเนินการส ารวจ จึงขอความร่วมมือสมาชิกให้ความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่        
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นายเดโช อ่อนแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเดโช อ่อนแก้ว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 

ร่วมกับประมงอ าเภอชะอวด ปล่อยพันธุ์ปลา จ านวน 300,000 ตัว ณ คลองทุ่งพัด 
 การลงทะเบียนประมงท้องถิ่น  ประมงท้องถิ่น คือ คนที่ประกอบอาชีพประมง       

จึงขอแจ้งเรื่องนี้ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับทราบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี หรือหมู่บ้านของตัวเอง 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภา  

ที่ประชุม   - ไม่มี - 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว      
ประธานสภา   ไดพิ้จารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร  

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม 
ณ บัดนี้ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
      (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม         
                                                                           (นายสมนึก ฤทธิรงค์) 
                                                                              เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง สมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4   แล้ว 

 
  
                                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการฯ 
                                                                           (นายเดโช   อ่อนแก้ว) 
 
      (ลงชื่อ)                                    กรรมการฯ 
                                                                           (นายประทีป  มนตรี) 
 
      (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             (นายดนัย เส้งสั้น) 
 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2564   ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                        (นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 


