
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕๖4 

วันพฤหัสบด ีท่ี 17 เดือน มิถุนายน 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 ชัยณรงค  อินทรชวย 
๔ นายวิริยะ  แกวนก ส.อบต.หมูท่ี ๑ วิริยะ  แกวนก 
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 นิคม  นิจปราณ 
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 
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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  ภารชาตร ี เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ประมูล  ภารชาตร ี
5 นายไชยา  กรรไพเราะ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไชยา  กรรไพเราะ 
6 นางรัตธิกานต บุญศิริ หัวหนาสํานักปลัด รัตธิกานต บุญศิริ 
7 นางศศิธร  ปานจันทร นักจัดการงานท่ัวไป ศศิธร  ปานจันทร 
8 นางสาวนฤมล มุสิเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน นฤมล มุสิเกิด 
8 นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช เจาพนักงานธุรการ จิราวรรณ  ยอดราช 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

เม่ือถึงเวลาประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งครบองคประชุม นาย
ณรงคฤทธิ์ ณะจันทร ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง เชิญสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง หมูท่ี 3 จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปด
ประชุม มีระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ตามท่ีนายอําเภอชะอวดไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  
ประธานสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป 2564 ระหวางวันท่ี 16 - 30 มิถุนายน 2564 เปน

เวลาไมเกิน 15 วัน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2546  และขอ 22 แหงระเบียบกก
ระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 จึงไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เคร็ง เขารวมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป 2564 ในวันนี้  

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายณรงคฤทธิ ์ ณะจันทร  1.1 แนะนําพนักงานสวนตําบลยายมาดํารงตําแหนงใหม  
ประธานสภาฯ นายปณิธาน สดศรี ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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นายปณิธาน สดศรี เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบริหาร หัวหนาสวน 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม นายปณิธาน สดศรี ตําแหนง นักพัฒนา

ชุมชนปฏิบัติการ ยายมาจาก องคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา กระผมรูสึกยินดีและดีใจเปนอยางยิ่งท่ีไดมีโอกาสเขามาทํางานท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเคร็ง ในการทํางานก็ตองขอคําแนะนําและความรวมมือจากสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ทุกทาน และจะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ ขอบคุณครับ 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ในนามของสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ยินดีตอนรับสูการทํางาน  
ประธานสภาฯ ณ องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
     สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕64 

เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเคร็ง 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประธาน
สภาฯ   สมัยท่ี 1 ประจาํป ๒๕64 เม่ือวันท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 

 บัดนี้เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดจัดทําบันทึกการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕64 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 เปนท่ีเรียบรอยแลวขอใหสมาชิก
ทุกทานไดตรวจสอบถอยคํา ความถูกตองใหเรียบรอย สมาชิกทานใดประสงคจะแกไข
หรือเพ่ิมเติมถอยคําเชิญครับ  

 

ท่ีประชุม    - ไมมี -   
 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดขอแกไข หรือเพ่ิมเติมถอยคํา กระผมจะขอมติตอ 
ประธานสภาฯ   ท่ีประชุมสมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป ๒๕64 เม่ือวันท่ี 22 เดือน 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือครับ 

 

มตท่ีิประชุม   มีมติเปนเอกฉันทใหการรับรอง 
ใหการรับรอง  18 เสียง 

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

โดยสมาชิกสามารถถามไดท้ังเรื่องท่ัวไป และเรื่องดวน สมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะ
สอบถามการบริหารงานของคณะผูบริหาร ขอเชิญครับ 
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ท่ีประชุม   (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561  
ประธานสภาฯ – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564 

ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัด อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผล การรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564 ในครั้งนี้  

นางรัตธิกานต บุญศิริ  หลักการและเหตุผล รางแผนพัฒนาทองปองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
หัวหนาสํานักปลัด อบต.  (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) องคการบริหารสวนตําบลเคร็งไปแลว เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน  2562  นั้น 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบานท่ี
หลากหลาย ซ่ึงบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป (พ.ศ. 2561 – 
2565) ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีผานการประชาคมหมูบานท่ีประชาชนมี
ความตองการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงมีโครงการ ดังนี้ 
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 ซ่ึงรายละเอียดโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1/2564 ไดสําเนาใหกับสมาชิกทุกทานแลว 

 
นายณรงคฤทธิ ์ ณะจันทร  เม่ือหัวหนาสํานักปลัด อบต.  ไดชี้แจงหลักการและเหตุผล รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564แลว ขอใหสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งทุกทานไดตรวจสอบโครงการในหมูบานของตนเอง 
และแสดงความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 

 มีสมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายหรือไมครับ หากไมมี ผมจะขอ
ความเห็นชอบนะครับ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 1/2564 โปรดยกมือ ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  18 เสียง 
     ไมเห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบสงคืนทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการกอสรางและปรับปรุง 
ประธานสภาฯ พัฒนาแหลงทองเ ท่ียว ท่ี มีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ขอเชิญรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ชี้แจงรายละเอียด 

นายไชยา กรรไพเราะ  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดลงนามในบันทึกการสงมอบ – รับมอบ 
รองปลัด อบต. ทรัพยสินสิ่งปลูกสราง โครงการกอสรางและปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมี

ศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหวางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานโยธาธิการ    
และผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง เพ่ือเปน
หลักฐานวาสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดสงมอบ
ทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการกอสรางและปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว        
ท่ีมีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินการ
บริหารดูแลบํารุงรักษา และองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไดรับมอบทรัพยสิน      
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวไวเปนการถูกตองแลว พรอมท้ังไดลงนามไวเปนหลักฐาน 
ระหวางนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี รองผูวาราชราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูสงมอบ กับ นายไสว ทองดํา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลเคร็ง เปนผูรับมอบ 

 
 และไดนําเขาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจําป  ๒๕๖2 เม่ือวันพุธ ท่ี 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง  ญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอน
ทรัพยสิน โครงการกอสรางและปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพ้ืนท่ี
ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ซ่ึงมติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบรับโอนทรัพยสิน โครงการกอสรางและปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงทองเ ท่ียว ท่ี มีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

องคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหแกเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล แผนงาน
ยุทธศาสตรสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายการ
งบประมาณซอมแซมปรับปรุงอาคารศูนยทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หมูท่ี 11 ขนาด 
10x20 เมตร จํานวน 1 หลัง งบประมาณเงินอุดหนุน 657,000 บาท 

เพ่ือใหการดําเนินการซอมแซมปรับปรุงอาคารศูนยทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดําเนินการตรวจสอบความม่ันคง แข็งแรง ของโครงสราง
อาคารดังกลาว เพ่ือองคการบริหารสวนตําบลเคร็งจะไดดําเนินการซอมแซมปรับปรุง
อาคารศูนยทองเท่ียวเชิงอนุรักษ หมูท่ี 11 ขนาด 10x20 เมตร จํานวน 1 หลัง 
งบประมาณเงินอุดหนุน 657,000 บาท 

ตามหนังสือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี นศ 
0022/1816 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารศูนย
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 ปรากฏวาอาคารเกิดการทรุดตัวของอาคารเฉลี่ยสูงสุด 25 
เซนติเมตร เนื่องจากตัวอาคารอยูในบริเวณอางเก็บน้ํา และจากการตรวจสอบตัว
อาคารอาจจะยังทรุดตัวไมคงท่ี จะตองตรวจสอบการทรุดตัวตอไปตามระยะเวลา จึง
เห็นควรงดใชอาคารเปนการชั่วคราว เพ่ือปองกันอันตรายแกผูใชอาคาร 

 

ลําดับท่ี ชื่อและรายละเอียดทรัพยสิน มูลคาตอ
หนวย 

มูลคารวม ท่ีตั้งของทรัพยสิน 

1 โครงการกอสรางและปรับปรุงและพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9,497,000 9,497,000 ม.3 และ ม.11  
ต.เคร็ง  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช  1.1 ทางเดินเทาขนาด 1.50 X 400 ม.  

จํานวน 1 แหง 
2,264,850 2,264,850 

 1.2 ทางเดินเทาขนาด 1.50 X 458 ม. พรอม   
ศาลา 4 x 4 ม. จํานวน 1 แหง 

2,961,116 2,961,116 

 1.3 หอชมวิวขนาด 6.30 X 9.30 ม. จํานวน 
4 ชั้น 1 แหง 

1,543,332 1,543,332 

 1.4 อาคารศูนยทองเท่ียวขนาด 22 X 16 ม. 
จํานวน 1 แหง 

2,727,702 2,727,702 
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นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ขอขอบคุณรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายหรือไมครับ หากไมมี ผมจะขอความ

เห็นชอบ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหสงคืนทรัพยสินสิ่งปลูกสรางโครงการกอสรางและ
ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

โปรดยกมือ ครบั 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  18 เสียง 
     ไมเห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  2 เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  มีสมาชิกทานใดจะพูดคุยหรือไม ครับ 
ประธานสภา 

นายเดโช ออนแกว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายเดโช ออนแกว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 ถนนหนาวัดควนยาว – บานนางกาญจนา ระยะทาง 75 เมตร อยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเคร็งหรือไม 

นายไสว  ทองดํา เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายไสว ทองดํา 
นายกฯ อบต.เคร็ง นายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ถนนหนาวัดควนยาว – บานนางกาญจนา 

ระยะทาง 75 เมตร อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเคร็ง    
เพราะองคการบริหารสวนตําบลเคร็งได ข้ึนทะเบียนทางหลวงทองถ่ินไวแลว          
สาย นศ.ถ.26-003 และกระผมไดประสานกับสํานักงานทางหลวงชนบทให
ดําเนินการปรับปรุงถนนหนาวัดควนยาว – บานนางกาญจนา ระยะทาง 75 เมตร 

 

ลําดับท่ี ชื่อและรายละเอียดทรัพยสิน มูลคาตอ
หนวย 

มูลคารวม ท่ีตั้งของทรัพยสิน 

1 โครงการกอสรางและปรับปรุงและพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9,497,000 9,497,000 ม.3 และ ม.11  
ต.เคร็ง  
อ.ชะอวด  
จ.นครศรีธรรมราช  1.1 ทางเดินเทาขนาด 1.50 X 400 ม.  

จํานวน 1 แหง 
2,264,850 2,264,850 

 1.2 ทางเดินเทาขนาด 1.50 X 458 ม. พรอม   
ศาลา 4 x 4 ม. จํานวน 1 แหง 

2,961,116 2,961,116 

 1.3 หอชมวิวขนาด 6.30 X 9.30 ม. จํานวน 
4 ชั้น 1 แหง 

1,543,332 1,543,332 

 1.4 อาคารศูนยทองเท่ียวขนาด 22 X 16 ม. 
จํานวน 1 แหง 

2,727,702 2,727,702 
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นายไชยา กรรไพเราะ  สํานักงานทางหลวงชนบทจะตองจัดทําหนังสือมายังองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง 
รองปลัด อบต. เพ่ือขออนุญาตดําเนินการปรับปรุงถนนหนาวัดควนยาว – บานนางกาญจนา 

ระยะทาง 75 เมตร  

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

พ้ืนท่ีดําเนินการ ตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหดําเนินการ เจาของท่ีดินท่ีอุทิศ
หรือใหเขาไปดําเนินการนั้นมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในท่ีดิน 

นายอําพล พรหมแกว  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมอําพล พรหมแกว 
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ กรณีประปาเกา จะดําเนินการปรับปรุงหรือสรางใหม ก็มีความ

จําเปนท่ีจะตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหดําเนินการ 

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

1.  การดําเนินการแกไขปญหาแบบเรงดวนไมจําเปนตองอยูในแผน เพราะเปนการ
แกไขปญหาเบื้องตน  
2.  การอุทิศท่ีดินและสิ่งปลูกสราง กรณีท่ีถนนสาธารณะกวาง 4 เมตร กระผมคิดวา
ไมจําเปนตองมีหนังสืออุทิศท่ีดิน 
3.  สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 6 ตรัง ไดเขามาดําเนินการเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ี
ตําบลเคร็งเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง และภัยธรรมชาติ 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็ง ท่ีไดมอบหมายกองชางใหดําเนินการ 
ประธานสภา   ซอมแซมไฟฟาสองสวางในพ้ืนท่ี หมูท่ี 4 

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

สําหรับปนี้ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเคร็งไมไดดําเนินการเพราะกลัววาจะซํ้าซอน   
กับงบประมาณของอําเภอชะอวด ซ่ึงไดดําเนินการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตําบลเคร็ง 
จํานวน 21 โครงการ  

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

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

ตอชีวิตและทรัพยสิน 

นายศักดิ์ชัย หม่ืนรักษ  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายศักดิ์ชัย หม่ืนรักษ 
ส.อบต. ม.10 ส.อบต. ม.10 ขณะนี้อําเภอไดดําเนินการซอมแซมถนนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 10 แลว 

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

สวนตําบล แตตองไดรับคํารองหรือหนังสือรองเรียน เชน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมาเขียนใบคํารอง ใหดําเนินการซอมแซมถนนสายเสม็ดงาม เนื่องจากถนน
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เปนหลุมบอ ไมสามารถสัญจรไดตามปกติ หลังจากนั้นเจาของเรื่องตองดําเนินการ
สํารวจความชํารุดเสียหายทุกไตรมาส เพ่ือรายงานผูบริหารทราบและดําเนินการตอไป 

 การอุทิศท่ีดินใหทางราชการ หรือยินยอมใหทางราชการเขาไปดําเนินการเพ่ือใหมีการ
ใชประโยชนรวมกันจะดําเนินการตอนบุกเบิก ถาไมมีหนังสือหรือเอกสารหลักฐานการ
อุทิศท่ีดินไมสามารถดําเนินการได กรณีท่ีมีถนนแลวแตจะดําเนินการซอมสราง หรือ
ปรับปรุง ไมตองมีหนังสืออุทิศท่ีดิน หรือยินยอมใหทางราชการเขาไปดําเนินการ 

 การอุทิศท่ีดินท่ีถูกตอง 
1. หนังสือแสดงความประสงค เรื่องการอุทิศท่ีดินใหกับทางราชการ หรือยินยอมให
ทางราชการเขาไปดําเนินการเพ่ือใหมีการเขาใชประโยชนรวมกัน (สามารถขอไดจาก
หนวยงานท่ีติดตอ) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของเจาของท่ีดิน 
3. สําเนาโฉนดท่ีดิน ของเจาของท่ีดินท่ีจะอุทิศใหเปนสาธารณประโยชน 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีเจาของท่ีดินไมสามารถดําเนินการเองได) จะตองแนบ
บัตรประจําตัวประชาชนของผู มอบอํานาจ และผู รับมอบอํานาจพรอมสําเนา
ทะเบียนบาน 
5. กรณีเจาของท่ีดินมีคูสมรสตองแสดงหลักฐานเอกสารการยินยอมจากคูสมรส      
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส 
6. กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคลตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการเปนนิติบุคคล
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 

 กรณีท่ีชาวบานปลูกตนไมหรือสิ่งปลูกสรางในท่ีสาธารณะ กอนจะเขาไปดําเนินการ
หรือใชประโยชนในท่ีดิน ตองทําหนังสือแจงใหรับทราบ ดําเนินการรื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายสิ่งปลูกสรางท่ีปลูกอยูในท่ีสาธารณะ ถาเคาไมดําเนินการรื้อถอนภายใน
เวลาท่ีกําหนด หนวยงานสามารถรื้อถอนได 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเคร็งมีความสงสัยหรือมีปญหาเก่ียวกับการ
ซอมแซมถนน งบประมาณของอําเภอใหแจงกระผมไดจะเขาไปดู หรือประสานกับ
ผูรับเหมาให 

นายธํารงค บัวทอง  เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายธํารงค บัวทอง 
ส.อบต. ม.8 ส.อบต. ม.8  ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเคร็งชวยประสานกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประปา หมูท่ี 8 เพราะขณะนี้ไดดําเนินการ
แลวเสร็จ แตไมสามารถใชน้ําประปาได 

 

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

ประปาไดมอบหมายผูอํานวยการกองชาง ในการบริหารจัดการคน และอุปกรณ 

นายณรงคฤทธิ์  ณะจันทร  ครับ สมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไมครับ 
ประธานสภา  

ท่ีประชุม   - ไมมี - 
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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 2  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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