
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2564 
  คร้ังที่ 2 /2564 

 วันที่  15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

----------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายสุชาติ อันตนนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2. นายประพันธ ์รัตนบุตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3. นางสุรางค์ อินปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 1 

 4. นายวิชัย คล้ายโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
5. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
6. นายดนัย เกิดดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
7. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4.    
8. นายวิรุธ เกษมสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
9.นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 5 
10.นางเจียมจิต  บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 
11.นายประทีป  เทศเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6    
12.นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
13.นายสมุทร    อุณหะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
14.นายอุกฤษฏ์ กรับทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
ผูล้าประชุม 
1. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายชัยชนะ อ่อนละมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3.นายส้าเริง      เล็บครุฑ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นายกิตติ เจียมจันทรเศขร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5.นางกาญจนา   เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
6.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
7.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
9.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
10.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ      สวัสดี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหารองค์การ 
นายสุชาติ อันตนนา บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ก้าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564          
เป็นต้นไป  โดยมีก้าหนด 15 วัน และได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี 2 /2564 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน นั้น  ใน
ฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี  1 /2564  ในวันนี้ 
มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ้านวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 

ประธานสภาฯ      1 เร่ือง ขอลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  1 ท่าน ได้ท้าหนังสือขอลา 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2564    
ครั้งท่ี 2/2564  ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 คือ  นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 
ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  

            5.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน       
(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  

ประธานสภาฯ                ส้าหรับรายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ 
นายสุชาติ อันตนนา ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

  ข้อ 22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ้านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561–2565) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับการประกาศแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 และองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ง
น้้าวน เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับการ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) เพิ่ มเติม (ฉบับท่ี 3) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น 

 
 

เนื่องจาก... 
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เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน บ้านคลองตาจ่า หมู่ท่ี 6 ต้าบลคุ้งน้้าวน ส้าหรับโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนายประทีป 
เทศเจริญ) โดยติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) จากจ้านวน 10 ต้น 
แก้ไขเป็นจ้านวน 11 ต้น งบประมาณ 500,000 บาท โดยทางองค์การบริหารส่วนต้าบล
คุ้งน้้าวน ได้ด้าเนินการส้ารวจพื้นท่ีว่าสามารถด้าเนินการเพิ่มจ้านวนจาก 10 ต้น เป็น 11 
ต้นได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เป ล่ียนแปลง  (ครั้ ง ท่ี  1)  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน ขึ้ น                
โดยรายละเอียดตามเอกสาร 

จึงมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

เพื่อด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล     
คุ้งน้้าวน เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไป 
นายสุชาติ อันตนนา แล้วนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565)  เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอมติท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

 

     5.2 ญัตติเร่ือง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ                ส้าหรับรายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ 
นายสุชาติ อันตนนา ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

(2) คณะกรรมการ... 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้
สภาองค์การปกครองบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561–2565) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับการประกาศแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 และองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ง
น้้าวน เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับการ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 – 2565) เพิ่ มเติม (ฉบับท่ี 3) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ให้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน 
จ้านวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) โดยท้าการ
ตอกเสาเข็มไม้กันดินทลายพร้อมลงลูกรังเสริมคันคลอง ความยาว 150 เมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวน ก้าหนด) พิกัด N๑๓°51'98.69" E
๙๙°88'71.99" งบประมาณ 334,800 บาท เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ต้าบล
คุ้งน้้าวน ประสบปัญหาดินทรุดตัวพังทลายท้าให้ล้าคลองต้ืนเขิน และปัญหาการสัญจรไปมา
อาจก่อให้เกิดอันตราย บริเวณปากซอยช่างเทือง (คุ้งกระถิน ซอย 12)  

2. ขยายเขตเมนประปา หมู่ท่ี 7 (บ้านคลองตาจ่า ซอย 3) ต้าบลคุ้งน้้าวน โดยวาง
ท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ความหนาช้ัน 13.5) ระยะรวม 280 เมตร (ตามแบบ 
อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) จุดเริ่มต้น N๑๓°49 '55.77" E๙๙°89 '77.25" จุดส้ินสุด 
N13°49'80.00" E99°89'64.25" งบประมาณ 8,000 บาท เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับค้าร้องจากประชาชนในพื้นท่ีบริเวณซอยกอไผ่ หมู่ท่ี 7 (คลองตา
จ่า ซอย 3) ให้ด้าเนินการขยายเขตท่อเมนประปาในพื้นท่ี  

 
 

3.ก่อสร้าง... 
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3. ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.คุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 ต้าบลคุ้งน้้าวน ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร จ้านวน 1 หลัง พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 
ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด) พิกัด N13°52'23.83" E99°90'15" งบประมาณ 
496,000 บาท เพื่อให้มีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารของ อบต.  

4. วางท่อระบายน้้าแบบเหล่ียมฝังกลบหลังท่อด้วยลูกรังและทับหน้าด้วยหินคลุก 
หมู่ ท่ี  1 (บริ เวณคลองเทคโน) โดยท้าการวาง ท่อระบายน้้าแบบเหล่ียม ขนาด
180x180x17.5x100 ซ.ม. ระยะรวม 120 เมตร ฝังกลบหลังท่อด้วยลูกรังและทับหน้า
ด้วยหินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ระยะ 120 เมตร กว้าง 5.50 เมตร พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) จุดเริ่มต้น N๑๓°
52´80.06" E๙๙°88´50.14" จุดส้ินสุด N๑๓°52´89.04" E๙๙°88´51.94"  
งบประมาณ 1,658,000 บาท เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ี หมู่ ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประสบปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในซอยคลองเทคโนจากเดิมเป็นคลองเทคโนและ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของท่ีดินให้ด้าเนินการก่อสร้างจึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวนวางท่อระบายน้้าแบบเหล่ียมฝังกลบหลังท่อด้วยลูกรังและทับหน้าด้วยหินคลุก 
หมู่ท่ี 1 (บริเวณคลองเทคโน) พร้อมท้ังได้รับความยินยอมจากประชาชนในพื้นท่ีให้ด้าเนินการ
ก่อสร้างจากคลองเป็นถนนเพื่อด้าเนินการขออนุมัติต่อผู้มีอ้านาจ ให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขึ้น โดยรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

จึงมีความจ้าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้น มีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา  มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่อนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ  
ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง หรือเสนอแนะให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอบคุณ  
นายสุชาติ อันตนนา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

และขอปิดประชุม 
 

 
 

ปิดประชุม... 
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