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  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖4 
วันอาทิตย์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 

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 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 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 ขาด 
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 นิคม  นิจปราณ 
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 ลา 
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 นายสุทัศน์  สงขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สุทัศน์  สงขาว 
3 นายสุเทพ หนูรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง สุเทพ หนูรอด 
4 นายประมูล  ภารชาตร ี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ประมูล  ภารชาตรี 
5 นายไชยา  กรรไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ไชยา  กรรไพเราะ 
6 นายจารึก กาญจนวิจิตร ผู้อ านวยการกองช่าง จารึก กาญจนวิจิตร 
7 นางรัตธิกานต์ บุญศิริ หัวหน้าส านักปลัด รัตธิกานต์ บุญศิริ 
8 นางศศิธร  ปานจันทร์ จัดการงานทั่วไป ศศิธร  ปานจันทร์ 
9 นางสาวนฤมล มุสิเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นฤมล มุสิเกิด 

10 นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช เจ้าพนักงานธุรการ จิราวรรณ  ยอดราช 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งครบองค์ประชุม        
นายณรงค์ฤทธิ ณะจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เชิญสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง หมู่ที่ 6 จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์ ไม่มี 
ประธานสภาฯ    

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 
     เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
 

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  
    บัดนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้จัดท าบันทึกการประชุมสภา
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 
     เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก 

ทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์จะ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยค าเชิญครับ  

 

ที่ประชุม   - ไม่มี -   
 

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  เมือ่ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเคร็งสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13  
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เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 โปรดยกมือครับ 
 

มตทิี่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง 
ให้การรับรอง  17 เสียง 

     ไม่รับรอง   - เสียง 
     งดออกเสียง   2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
 นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  กระทู้ถาม เป็นค าถามที่สมาชิกสภาตั้งค าถามแก่ผู้บริหาร คือ นายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบล ถึงปัญหาต่างๆ เกี่ ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายในการ

บริหารงาน โดยสมาชิกสามารถถามได้ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องด่วน สมาชิกท่านใด 
มีเรื่องที่จะสอบถามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ  

 เมื่อไม่มีผม ขอประชุมในระเบียบวาระต่อไป   

ที่ประชุม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  4.1 ญัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประธานสภาฯ   (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
สิงหาคม 2564 โดยมีก าหนด 15 วัน และได้ขออนุมัติขยายสมัยประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖4 ต่อนายอ าเภอชะอวด ออกไปอีก ๑๕ วัน 
ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖4 เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ไม่แล้ว
เสร็จในสมัยประชุม   
ซึ่งในการประชุมในวันนี้มีญัตติ ที่ผู้บริหารได้ยื่นขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็งได้พิจารณา ได้แก่ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งคณะผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖4 แล้ว 

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติ      
ประธานสภาฯ ที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

งดออกเสียง  3 เสียง 
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นายณรงค์ฤทธิ ณะจันทร์  เมื่อที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ประธานสภาฯ    งบประมาณ 2565  แล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นายสมนึก ฤทธิรงค์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     

ข้อ 45  “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติที่รับหลักการแห่ง ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น”     

ข้อ 49  “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้อง ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง ข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติด้วย”     

ข้อ 50  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง ข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน และบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง ระบุว่า ได้มีหรือไม่
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวน ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น   

ที่ประชุม         รับทราบ   

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  4.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่าย ประจ าปี 2565 ขอให้เลขานุการได้ชี้แจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้ 
    ทราบต่อไป 

นายสมนึก ฤทธิรงค์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    
     ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
      (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่    
    น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล      
    ทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน  เจ็ดคน   

ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
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      (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
      (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร   

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร ์ ขอเชิญสมาชิกเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ กี่คน 
ประธานสภาฯ  

นายธ ารงค์  บัวทอง  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธ ารง บัวทอง  
ส.อบต. ม.8   ส.อบต. ม.8  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน ครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ประกอบด้วย 
     นายสมยศ นวลแสง   ส.อบต. ม. 10 

นายศักดิ์ชัย หมื่นรักษ์  ส.อบต. ม. 10 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมตินะครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน   
     ตามท่ีนายธ ารงค์ บัวทอง ส.อบต. ม.8 ได้เสนอ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  3 เสียง 

 นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน นะครับ  
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ กรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เชิญ ครับ 

นายศักดิ์ชัย หมื่นรักษ์  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ชัย หมื่นรักษ์ 
ส.อบต. ม.10    ส.อบต. ม.10  ขอเสนอนายเดโช อ่อนแก้ว ส.อบต. ม.3 เป็นกรรมการแปรญัตติ      
    คนที่ 1  ครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ประกอบด้วย 
     นายสุธรรม แก้วยวน   ส.อบต. ม. 8 
     นายธ ารงค ์บัวทอง ส.อบต. ม. 8 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ  
ประธานฯ   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะ ครับ  
     สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายเดโช อ่อนแก้ว ส.อบต. ม.3 เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 1  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  17 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 
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นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสุธรรม แก้วยวน  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุธรรม แก้วยวน 
ส.อบต. ม.8    ส.อบต. ม.8  ขอเสนอ นายดนัย เส้งสั้น ส.อบต. ม.9 เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 2  ครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ประกอบด้วย 
     นายราชิต อินทร์ทอง   ส.อบต. ม. 3 
     นางจ านาน หนูเอียด  ส.อบต. ม. 11 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ครับ  
ประธานฯ   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะ ครับ  
     สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายดนัย เส้งสั้น ส.อบต. ม.9 เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 2  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  17 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางจ านาน หนูเอียด  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจ านาน หนูเอียด 
ส.อบต. ม.11    ส.อบต. ม.11 ขอเสนอนายสุธรรม แก้วยวน ส.อบต. ม.8 เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 3  ครับ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ขอผู้รับรอง 2 คน 
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง    ผู้รับรอง ประกอบด้วย 
     นางกมลรัตน์ คล้ายตะพง ส.อบต. ม. 2 
     นายสมยศ นวลแสง  ส.อบต. ม. 10 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกทา่นใด จะเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะ ครับ  
     สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสุธรรม แก้วยวน ส.อบต. ม.8 เป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนที่ 3  โปรดยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  17 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 
 



 7 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ 3  คน ได้แก ่
ประธานสภาฯ   1. นายเดโช  อ่อนแก้ว 
     2. นายดนัย เส้งสั้น 
     3. นายสุธรรม แก้วยวน 

     เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว 3 คน ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอ         
    ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ กี่วัน เวลาและสถานที่ในการรับค าแปรญัตติ 
    ขอเชิญท่านสมาชิกได้หารือ และแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ   

นายประโมทย์ ภิรมย์รักษ ์ เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประโมทย์ ภิรมย์รักษ ์
ส.อบต. ม.2   ส.อบต. ม.2 ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 

  สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ นะครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 

สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็ง โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  17  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ก่อนถึงวาระต่อไป ขอพัก 15 นาที เพือ่ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 คน 
ประธานสภาฯ   ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อสมาชิกทุกท่านพร้อมแล้ว กระผมขอด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ต่อไป 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 คน ได้คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

แล้วเสร็จ กระผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติแจ้งก าหนดพิจารณาค า
แปรญัตติ 

 นายเดโช อ่อนแก้ว  ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่านที่เลือกกระผมเป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ และขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่ เลือกกระผม

เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ตามมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้เห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 เวลา       
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง โดยวัน
พรุ่งนี้ เป็นวันแรกของการยื่นค าแปรญัตติ เมื่อครบ 3 วัน หรือไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
กระผมจะเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ และผู้บริหาร ประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ   
ในวันที่ 28 สิงหาคม  ๒๕62  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือพูดคุยเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนบ้างหรือไม่   
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 

นายประโมทย์ ภิรมย์รักษ์  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประโมทย์ ภิรมย์รักษ ์
ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2 การซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และเมื่อ

ประเมินด้วยสายตาผมคาดว่าดินลูกรังที่ใช้ในการด าเนินการซ่อมแซมไม่เพียงพอ 

นายเดโช  อ่อนแก้ว  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเดโช อ่อนแก้ว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 ถนนที่พ่ึงบุกเบิกจะยุบตัว ท าให้ดินลูกรังท่ีประมาณการไว้ไม่เพียงพอ 
 และควรด าเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้อนุมัติ 
ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  

นายนิคม นิจปราณ เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิคม นิจปราณ 
ส.อบต. ม.9 ส.อบต. ม.9 เราต้องติดตามการด าเนินการ และตรวจสอบปริมาณหิน ดิน ทราย 

ของผู้รับเหมา เพราะฝ่ายวิชาการได้ค านวณและประมาณการตามหลักการ 

นายประโมทย์ ภิรมย์รักษ์ เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประโมทย์ ภิรมย์รักษ ์
ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2 กระผมได้ติดตามการด าเนินการ แต่ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณ  

ดินลูกรังที่ผู้รับเหมามาถมได้ว่าถมไปแล้วกี่คิว เหลืออีกกี่คิว ครบตามจ านวน        
ที่ประมาณการไว้หรือไม่  

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.เคร็ง ดินลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนนแต่ละสาย ประมาณการตามพ้ืนที่จริง แต่ช่วงนี้

เข้าสู่ฤดูฝนท าให้เกิดการยุบตัวของดิน  แต่การด าเนินการก็ขึ้นอยู่กับช่างผู้ควบคุม
งาน ต้องควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ ส าหรับเรื่องนี้กระผม   
จะปรึกษา หารือกับกองช่างเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่าน ที่ร่วมอยู่ เวร      
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจ าต าบลเคร็ง ณ โรงเรียนบ้านควนชิง 

การจ่ายขาดเงินสะสม เกิดความล่าช้าเนื่องจาก กองช่างได้จัดท าหนังสือขอขยาย
แผนการจัดหาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยจะ
ด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 จ านวน 5 โครงการ และด าเนินการในเดือน 
กันยายน 2564 จ านวน 6 โครงการ   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาตะเคียน ต าบล
เคร็ง ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก        
การปรับลดปริมาณงาน เเละปริมาณเงินที่มีก่อหนี้ผูกพันเเล้ว ตาม พ.ร.บ.       
การจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 97 วรรค 3 ก าหนดว่า การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
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กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขโดยปรับลดปริมาณงานและปริมาณเงินต้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 23,24 ให้เสนอขอแก้ไขผ่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด การขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้จะเกิด
ความล่าช้าเนื่องจากพนักงานส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช Work 
From Home หรือ การท างานที่บ้าน 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) รายการเงิน
อุดหนุนส าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) รายการงบประมาณ 
ระบบผลิตน้ าประปา ขนาดกลาง ก าลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้าน
ย่านแดง หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง งบประมาณ 3,300,000 บาท 

ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายให้แก่
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับการจัดสรร
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.26 - 004         
สายกอโหมง -หัวปรกช้าง หมู่ที่ 11 บ้านไสขนุน ต าบลเคร็ง กว้าง 5 เมตร             
ยาว 1,880 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า 9,400 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 
งบประมาณ 3,206,๐๐๐.- บาท และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย 
1,302,000 จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งพัด-ขอนหาด หมู่ที่ 3  ต าบลเคร็ง   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/ โครงการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : 
ระดับพ้ืนที่ จ านวน 6 โครงการ  โดยคาดหวังว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
อย่างน้อย 1 – 2 โครงการ  

ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565 
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายให้แก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับการจัดสรร
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.74-001 
สายหัวดอน – ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8 ต าบลเคร็ง กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร 
งบประมาณ 7,565,000 บาท 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้ส่งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
จ านวน 3 โครงการ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  74 -015   
สายทุ่งพัด หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง– เขตหมู่ท่ี 4 ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางรักโพรง-บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 
ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. โครงการขุดลอกคลองปากควน – คลองควนป้อม หมู่ที่ 1,2,5,8,9,10 ต าบล
เคร็ง  อ าเภอชะอวด – เขตต าบลแหลม อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามที่ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าบาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในพ้ืนที่ต าบลเคร็ง ทั้งหมด 6 จุด แต่อยู่ในความดูแล
และรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จ านวน 3 จุด ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนยาว 
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดควนชิง 
ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 9 ช่วยดูแล 

นายสุธรรม แก้วยวน  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุธรรม แก้วยวน 
ส.อบต. ม.8 ส.อบต. ม.8 ดินลูกรังมีหลายเกรด ดินลูกรังที่พบชั้นหน้าดิน กับดินลูกรังที่พบชั้น

กรวด ความหนาแน่นจะแตกต่างกัน กรณีดินลูกรังที่พบชั้นหน้าดินเมื่ออ่ิมน้ าจะท า
ให้เป็นโคลน 

นายไชยา กรรไพเรา เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไชยา กรรไพเราะ 
รองปลัด อบต. รองปลัด อบต. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้ส่งโครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
74-015   สายนายแนม ทุ่งพัด หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง – เขตหมู่ท่ี 4 ต าบลขอนหาด 
อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรี      
ธรรมราช แจ้งกลับมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง แก้ไขโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  74 -015     
สายทุ่งพัด หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง – เขตหมู่ที่ 4 ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ตัดค าว่า นายแนมออก เนื่องจากเป็นชื่อบุคคล 
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่ าน  
ตั้งชื่อถนนโดยบ่งบอกถึงลักษณะพ้ืนที่ เขตพ้ืนที่ ชื่อหมู่บ้าน ไม่ควรตั้งชื่อถนนเป็น
ชื่อบุคคล  
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นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภา  

ที่ประชุม   - ไม่มี – 

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว      
ประธานสภา   ไดพิ้จารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร  

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
 
 
      ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกการประชุม         
                                                                           (นายสมนึก ฤทธิรงค์) 
                                                                              เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  ๒๕๖4 แล้ว 
 
 
                                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการฯ 
                                                                           (นายเดโช   อ่อนแก้ว) 
 
 
      (ลงชื่อ)                                    กรรมการฯ 
                                                                            (นายประทีป  มนตรี) 
 
 
      (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             (นายดนัย  เส้งสั้น) 
 
 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                        (นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
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