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  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 

วันพุธที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

๑๐ นายโผน  ทองมาก ส.อบต.หมู่ที่ ๕ โผน  ทองมาก 
๑๑ นายประทีป  มนตรี ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ประทีป  มนตรี 
๑๒ นายเกียรติศักดิ์  ระเส้ง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เกียรติศักดิ์  ระเส้ง 
๑๓ นายสมชาย  ชุมทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ สมชาย ชุมทอง 
๑๔ นายวิรัตน์  หยูคล้าย ส.อบต.หมู่ที่ ๗ วิรัตน์  หยูคล้าย 
๑๕ นายสุธรรม  แก้วยวน ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สุธรรม  แก้วยวน 
๑๖ นายธ ารงค์  บัวทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ธ ารงค์  บัวทอง 
๑๗ นายดนัย  เส้งสั้น ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ดนัย เส้งสั้น 
๑๘ นายนิคม  นิจปราณ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขาด 
๑๙ นายศักดิ์ชัย  หมื่นรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ศักดิ์ชัย  หมื่นรักษ์ 
๒๐ นายสมยศ  นวลแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมยศ  นวลแสง 
๒๑ นายชัยสน  เพ็งหนู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ 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 ชือ่ – 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 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 เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง หมู่ที่ 5 จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุม มีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเคร็ง ไดก้ าหนดสมัยประชุมระหว่างวันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2564    

ที่ประชุม รับทราบ 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์กักกัน 
ประธานสภาฯ  เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
ของประเทศไทย มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เมื่อได้มีการประเมิน
สถานการณ์ภายหลัง ปรากฏว่ายังไม่อาจชะลออัตราการเพ่ิมของจ านวนผู้ติดเชื้อ   
และจ านวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค
หลายจังหวัดที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 
สามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ อาการหนัก (สีแดง) อาการปานกลาง (สีเหลือง) 
และอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดที่รุนแรง ผู้ติดเชื้อจะถูก
ปฏิเสธและต้องรอคอยอยู่ที่บ้านและท าให้คนใกล้ชิดต้องติดเชื้อต่อๆ และเข้าสู่ชุมชน
ในวงกว้างมากขึ้น 
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 ดังนั้น เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว ไม่ให้ขยายวงระบาดสู่ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเคร็ง ซึ่ งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจั งหวัด หรือผู้ที่           
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดมอบหมาย ให้ด า เนินการจัดท า โครงการศูนย์ พักคอย 
(Community Isolation) เพ่ือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่หนักมากจนต้องเข้า
โรงพยาบาลได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและ
ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน เพื่อปฏิบัติงานประจ าศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) ประจ าต าบลเคร็ง ณ โรงเรียนบ้านควนชิง หมู่ที่ 9    
ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลเคร็งทุกท่านเป็นคณะท างาน ปฏิบัติงานประจ าศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) ประจ าต าบลเคร็ง ตามวัน เวลา ที่แนบท้ายประกาศ 

ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
     เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
     บัดนี้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้จัดท าบันทึกการประชุมสภา
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 
     เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิก 

ทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์จะแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมถ้อยค าเชิญครับ  

 

ที่ประชุม   - ไม่มี -   
 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลเคร็งสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕64 เมือ่วันที่ 29 เดือน  
    มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64  โปรดยกมือครับ 
 

มตทิี่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ให้การรับรอง 
ให้การรับรอง  16 เสียง 

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

โดยสมาชิกสามารถถามได้ทั้งเรื่องทั่วไป และเรื่องด่วน สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะ
สอบถามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ขอเชิญครับ    

ที่ประชุม   (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  5.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  
ประธานสภาฯ   (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 
2564 โดยมีก าหนดระยะเวลา 15 วันนั้น ซึ่งในการประชุมในวันนี้มีญัตติ ที่ผู้บริหาร
ได้ยื่นขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้พิจารณา ได้แก่      
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนั้น ผมขอให้ผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
เพ่ือประกอบในการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ต่อไป 

นายไสว  ทองด า   เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร 
นายกฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง จึงขอชี้แจงให้ประธานและสมาชิกทุกท่าน    
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
         1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

            1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 49,329,445.30 บาท 
            1.1.2 เงินสะสม จ านวน 54,357,331.29 บาท 
            1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,709,219.07 บาท 

        1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2  
                 โครงการรวม 325.69 บาท 
        1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ             
                 รวม 287,550.00 บาท 

         1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         2.1 รายรับจริง จ านวน 49,391,208.32 บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 17,650.53 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 243,358.24 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 306,456.22 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน1,393,168.00 บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 292,640.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน จ านวน 3,200.00  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,816,128.33  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,318,607.00  บาท 
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         2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 0.00 บาท 
         2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 40,742,299.86 บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง  จ านวน 14,991,925.00  บาท 
    งบบุคลากร จ านวน 13,131,205.00  บาท 
    งบด าเนินงาน จ านวน 8,223,115.98  บาท 
    งบลงทุน จ านวน 1,379,800.00  บาท 
    งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,016,253.88  บาท 
    งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00  บาท 

         2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                     จ านวน 2,455,068.00 บาท 
         2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
                                                   จ านวน 1,738,458.00 บาท 
         2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
         2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

รายละเอียดประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
แล้วนั้น จึงขอให้สภาพิจารณาต่อไป ครับ 

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ 

นายเดโช  อ่อนแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนายเดโช  อ่อนแก้ว 
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 เนื่องจากมีสมาชิกได้แจ้งว่าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ยังไม่ละเอียด ครบถ้วน เห็นควร
ขยายเวลาพิจารณาวาระที่ 1 (ข้ันรับหลักการ) ออกไปในการประชุมครั้งถัดไป เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้พิจารณาอีกครั้ง    

นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมครั้งถัดไป โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  16 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

งดออกเสียง  2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือพูดคุยเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนบ้างหรือไม่   
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
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นายไสว  ทองด า   เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายก อบต.เคร็ง -  ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4159 ลงวันที่ 5 

สิงหาคม 2564  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ และ
ร่วมกันด าเนินการ  กับหน่วยงานอื่นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) โดยการจัดตั้ งศูนย์กักกัน (Local 
Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจ าต าบล นั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เพ่ือภารกิจป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จ านวน 2 แห่ง 
ดังนี้ 
1. ศูนย์กักกัน (Local Quarantine) ประจ าต าบลเคร็ง ณ โรงเรียนวัดควนยาว 
2. ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ประจ าต าบลเคร็ง ณ โรงเรียนบ้านควนชิง
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่านเข้าร่วมอยู่เวร ณ 
ศูนย์กักกัน /ศูนย์พักคอย เพ่ือให้ก าลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่  ตลอดถึงผู้กักกันเพ่ือ
สังเกตอาการทุกคน 

- นายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มอบเตียงกระดาษ
ให้กับศูนย์พักคอยประจ าต าบลเคร็ง จ านวน 20 เตียง 

- นายสุทัศน์ สงขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง และครอบครัว ได้มอบ
ชุด PPE  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ 25 ชุด 

- นายเจริญ เงินจันทร์ ได้มอบชุด PPE  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
แพทย์ไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ 30 ชุด  

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งขอใช้ที่ดิน แปลงเลขที่ 39 เอกสารสิทธิ ส.ค.1 
(สถานที่ตั้งสถานีต ารวจภูธรต าบลเคร็งเก่า) หมู่ที่ 3 ต าบลเคร็ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และอยู่ในความครอบครองของสถานีต ารวจภูธรชะอวด 
เพ่ือสร้างลานกีฬากลางแจ้งให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกาย เมื่อวันที่  3 
สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับหนังสือจากสถานี
ต ารวจภูธรชะอวด แจ้งว่า ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ให้ความเห็นชอบให้ 
ต ารวจภูธรภาค 8 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ โดยที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองดูแลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ฝากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งทุกท่าน ติดตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

- ตามท่ี ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
บาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ในพ้ืนที่ต าบลเคร็ง ทั้งหมด 6 จุด แต่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต 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 
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3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดควนชิง 

- ขอประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับทราบ 
กรณีมีผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องแจ้งต่อกรรมการ
ควบคุมโรคประจ าต าบลเคร็ง 

- ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ
เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับการจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.74-001 สายหัวดอน – ช้างคู้       
บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 8 ต าบลเคร็ง  กว้าง 5 เมตร ยาว 2,560 เมตร หนา 0.05 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตารางเมตร งบประมาณ 7,565,000 บาท 

- ตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ
เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง ได้รับการจัดสรรโครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 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 และเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่าย 1,302,000 จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อด าเนิน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพัด-ขอนหาด หมู่ที่ 3  ต าบลเคร็ง   

นายอ าพล พรหมแก้ว เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอ าพล พรหมแก้ว 
รองประธานสภา รองประธานสภา ขอให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีตสายบางรักโพรง – บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง 

นายไสว  ทองด า เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
นายก อบต.เคร็ง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางรักโพรง – บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ต าบลเคร็ง ผิวจราจร

กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 500 เมตร  อยู่ในขั้นตอนการเชิญผู้ประกอบการ SMEs  
เข้ามาเสนอราคา 

นายประทีป มนตรี เรียนประธานสภา สมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป มนตรี 
ส.อบต. ม.5 ส.อบต. ม.5 ขอขอบคุณกองช่าง ที่ได้ด าเนินการซ่อมแซมประปาในพ้ืนที่หมู่ที่ 5      

ในวันหยุด 

นายณรงค์ฤทธิ์  ณะจันทร์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ประธานสภา  

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
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นายณรงค์ฤทธิ  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 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๖4 แล้ว 
 
 
                                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการฯ 
                                                                           (นายเดโช   อ่อนแก้ว) 
 
      (ลงชื่อ)                                    กรรมการฯ 
                                                                           (นายประทีป  มนตรี) 
 
      (ลงชื่อ)                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                                             (นายดนัย  เส้งสั้น) 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็งได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้ แล้วเมื่อวันที่  23  เดอืน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4   
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
                        (นายณรงค์ฤทธิ  ณะจันทร์) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง 
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