
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2565 
  คร้ังที่ 1 /2565 

 วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประหยัด ทัศนัยนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

     3. นายประพันธ ์รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 1 
4. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
5. นายไพฑูรย ์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
6. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 5   
7.นายอุกฤษฏ์ กรับทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นางเจียมจิต  บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายส้าเริง      เล็บครุฑ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3.นายธนกฤต ทองสุข  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นางกาญจนา   เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
6.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
8.นางวารุณี เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
9.นางสาวปุณรัศมิ ์จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
10.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
  
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    สวัสดี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหาร 
นายประหยัด ทัศนัยนา องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 

ตามท่ี... 
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   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ขออนุมัตินายอ้าเภอเมืองราชบุรี 

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี 
พ.ศ.2565 โดยมีก้าหนด 15 วัน  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป บัดนี้ 
นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้อนุมัติประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ.2565 
และสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี 
พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 1 /2565  ในวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน นั้น 

ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2565  ครั้งท่ี  1 /2565  ใน
วันนี้ มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ้านวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 

     1 เร่ือง ขอลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  1 ท่าน ได้ท้าหนังสือขอ

ลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 
2565  ครั้งท่ี 1/2565  ในวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2565 คือ  นางเจียมจิต บัวงาม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายประหยัด ทัศนัยนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕65 ครั้งท่ี 2/2565 
เมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.๒๕65 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล    คุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕
65 ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕65  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงรับรอง จ้านวน  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 

- ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี- 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 

   5.1  ญัตติเร่ือง การพิจารณาอนุมัติจัดท้าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการ
ด้าเนินการศูนย์พักคอยฯ 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
   1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และที่

แกไขเพิ่มเติม  
   มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจท้ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วน

ต้าบล หรือร่วมกับสภาต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท้ากิจการร่วมกันได้ ท้ังนี้ เมื่อได้รับความ
ยินยอมจากสภาต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการท่ีจ้าเป็นต้องท้าและเป็นการ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีอยู่ในอ้านาจหน้าท่ีของตน 
 2. หนังสืออ้าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023.7/1157 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2565 เร่ือง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) กรณี
จัดต้ังศูนย์พักคอย (Community Isolation)ก้าหนดว่า “อ้าเภอเมืองราชบุรี แจ้งว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังมี
การระบาดท่ีรุนแรงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นท่ี เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวโคโรนา 2019 (โควิด-19) รองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) และมีสภาพ Home Isolation ไม่เหมาะสม สามารถเข้ารับการดูแลรักษาใน 
Community Isolation ขอให้องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน พิจารณาจัดหาสถานท่ีต้ัง 
Community Isolation หรือร่วมด้าเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป” 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ด้าเนินการส้ารวจสถานท่ี/วัสดุ
อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ของศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยสถานท่ีเดิมท่ีจัดต้ังศูนย์พักคอยในชุมชน 
ณ ศาลาการเปรียญวัดเหนือวน หมู่ท่ี 2 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไม่
สามารถด้าเนินการเปิดศูนย์พักคอยในชุมชนได้ เนื่องจากทางวัดเหนือวนต้องการใช้พื้นท่ีในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆของทางวัด และในพื้นท่ีของต้าบลคุ้งน้้าวนไม่มีสถานท่ีในการเปิดศูนย์
พักคอยในชุมชน  (Community Isolation)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากอ้าเภอเมืองราชบุรี ให้ด้าเนินการ
จัดหาสถานท่ีจัดต้ัง  Community Isolation หรือร่วมด้าเนินการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ท้ังนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้พิจารณาเข้าร่วมจัดท้าข้อตกลง 
 

ร่วมกัน… 
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ร่วมกัน (MOU) ในการด้าเนินการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งกระถิน  
 จึงมีความจ้าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการจัดท้าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการ
ด้าเนินการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) องค์การบริหารส่วนต้าบล     
คุ้งน้้าวน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต้าบล    
คุ้งกระถิน เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดท้าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการด้าเนินการศูนย์พัก
คอยฯ ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  1 เสียง 
 

   5.2 ญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570)        
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

    ข้อ 17 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด้าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน้ามาก้าหนดแนวทางการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น้าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน้ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

(4)ผู้บริหาร... 
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  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมั ติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่ นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้
ด้าเนินการขอขยายเวลาการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ต่อ
นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ซึ่งได้รับการอนุมัติขยายเวลาการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ออกไปอีก 150 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีความประสงค์ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้า
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขึ้น โดยรายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

จึงมีความจ้าเป็นต้องจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2567) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอ้านาจหน้าท่ีท่ีมีลักษณะ
การให้ประโยชน์หรืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นการท่ัวไป หรือโครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลท่ีจะต้องใช้แผนพัฒนาในการจัดท้างบประมาณ/งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม/งบประมาณจากเงินสะสม ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2566 – 2567 
จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอมติท่ีประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 

   5.3 ญัตติเร่ือง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 

เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
   ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงประมาณการรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท้าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ้านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมารรายการท่ีได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจให้กันเงิน หรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2564  

ซึ่งต่อมาพบว่าข้อความพิกัดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไม่ตรงกับ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 1 โดยยังคงงบประมาณคงเดิม จึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 1 
รายการ ดังนี้ 

 

เปลี่ยนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ้านวน 1 รายการ  

ข้อความเดิม – แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14) จ้านวน 583,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 
14) โดยท้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นพิกัดท่ี N13  ้51'88.29" E99  ้89'00.69" จุดสิ้นสุดที่ N13  ้51'61.47" 
E99  ้89'16.92" พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ 
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บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 1) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ้านวน 
100,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล จ้านวน 483,000 บาท 
(กองช่าง) 

ข้อความใหม่ –แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14) จ้านวน 583,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 
14) โดยท้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
410 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางฯ ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นพิกัดท่ี N13  ้51'88.29" E99  ้89'00.69" จุดสิ้นสุดที่ N13  ้51'62.47" 
E99  ้89'16.92" พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 1) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ้านวน 
100,000 บาท และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล จ้านวน 483,000 บาท 
(กองช่าง) 

จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 1 รายการ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมติท่ีประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผูง้ดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 

 
5.4 ญัตติเร่ือง การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่ต้าบล

คุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 
    1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท้าด้วยประการ
ใดๆ อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะ
กระท้าภายในเขตท่ีได้จ้าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

การขออนุญาต... 



-8- 
 

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก้าหนดใน
กฎกระทรวง 
 2. กฎกระทรวง เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตท้าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. 2558  
 ข้อ 5 การขออนุญาตท้าประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

     (10)  เพื่อประโยชน์ในทางราชการ 
  3. หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท้าเนียบรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ นร 

0505/ว296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมี
ส่วนราชการใดเข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

         “5. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีมีความจ้าเป็นจะต้องด้าเนิน
โครงการในพื้นท่ีป่าประเภทต่างๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ค้านึงถึง
ความพร้อมในการด้าเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนเสนอขอ
อนุมัติโครงการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณา
และตรวจสอบความพร้อมในการด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและ
การตรวจสอบข้อมูลผู้ละท้ิงงานราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2562 (เรื่อง การเร่งรัดการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ) เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ 
ภายหลังจากเริ่มด้าเนินโครงการไปแล้ว” 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.   เรยีนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีความประสงค์ด้าเนินการตามแบบค้าขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ได้ก้าหนดให้มีเอกสารหลักฐานขอความเห็นชอบของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์
ในพื้นท่ีป่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก้าหนด  

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน ในการการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าไม้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน จ้านวน 30 โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. พร้อม

บ่อพัก หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย1) 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน  ซอย  4) 
4. โครงการขยายเขตเมนประปา หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน) 
5. โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (เขตติดต่อหมู่ท่ี 7 บริเวณปาก

ซอยคุ้งกระถิน ซอย ๑๒) 
6. โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้้า  หมู่ท่ี  1  (คลองสนอง) 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 (บ้านม้าลาย  ซอย 1)  

8. โครงการ... 



-9- 
 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 (บ้านม้าลาย  ซอย 6)   
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเหนือวน -คลอง

สนอง (ซอยอาบู ตอน 2) หมู่ท่ี  2 
10. โครงการขยายเขตประปา  ซอย 6 (บ้านม้าลาย)  หมู่ท่ี  2  ต้าบลคุ้งน้้าวน 
11. โครงการติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว  หมู่ท่ี  2 (ซอยอาบู) 
12. โครงการติดต้ังตาข่ายกั้นนกบริเวณประปา  หมู่ท่ี  2 
13. โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้้า  (บริเวณช่วงหมู่ท่ี  3 คลองร่องสวน) หมู่ท่ี  2 
14. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  หมู่ท่ี 3  (ท่ีท้าการ อบต. คุ้งน้้าวน) 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  3  (บ้านวัดโคก  ซอย  2)   
16. โครงการติดต้ังเสาไฟพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว(หลอด LED)  หมู่ท่ี  3  ซอยมิ่งโมฬี 
17. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี  3  (ซอยมิ่งโมฬี) 
18. โครงการปรับปรุงรางระบายน้้า  หมู่ท่ี  4  (บ้านท่าใหญ่ ซอย 7) 
19. โครงการฝังท่อระบายน้้าข้ามถนนคอนกรีต หมู่ท่ี  4 (บริเวณสวนผู้ใหญ่แก้ว) 
20. โครงการก่อสร้างเข่ือนกันดิน หมู่ท่ี  5 (สวนคุณสมบัติ ทัศนาทัย) 
21. โครงการติดต้ังกระจกโค้งบริเวณทางโค้งและจุดเส่ียง  หมู่ท่ี  5 
22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสมจิตร์ ตอน 2 – 3 

หมู่ท่ี 5 
23. โครงการก่อสร้างหูช้างกันดินพังทลาย ซอยเทพนิมิตร  หมู่ท่ี 5 
24. โครงการติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว(แบบโซล่าเซลล์) หมู่ ท่ี 6 (ซอย        

เทพนิมิต) 
25. โครงการติดต้ังเสาพร้อมโคมกิ่งเด่ียว(แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณซอย   

ต้นโพธิ์) 
26. โครงการก่อสร้างหูช้างกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 6 
27. โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้้า (ปลายคลองตานี้) หมู่ท่ี  6 
28. โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้้า (คลองศาลตาเพ็ชร)  หมู่ท่ี  7 
29. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) หมู่ ท่ี 7       

(บ้านคลองตาจ่า ซอย 13)     
30. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองสนอง -      

คลองตาจ่า หมู่ ๑,๖,๗ 
ในการด้าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์กับทางราชการแต่อย่างใด จึง

ขอเสนอญัตติขอพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ท่ี
อยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน ดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ต้าบลคุ้งน้้าวน ขอมติท่ีประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 

5.5 ญัตติเรื่อง... 
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5.5 ญัตติเร่ือง การพิจารณาโอนทรัพย์สิน จ้านวน 2 รายการ 
ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  
ส่วนท่ี 4 การจ้าหน่ายพัสดุ  
ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ้าเป็นหรือหากใช้ใน

หน่วยงานของรัฐต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาส่ังให้ด้าเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   (1) ขาย ให้ด้าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดีให้น้าวิธีท่ีก้าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

         (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500 ,000 
บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

         (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง    
ราคากัน 

         (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีหน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใ ช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจาก
หน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ โดย
ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายท้าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ี
เป็นพัสดุท่ีมีการจ้าหน่ายเป็นการท่ัวไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด 
หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะท้าการขาย และควรมีการ
เปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่มีการจ้าหน่ายท่ัวไป ให้พิจารณา
ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมท้ังสภาพและสถานท่ีต้ัง
ของพัสดุด้วย ท้ังนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
ประเมินดังกล่าวโดยค้านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด้าเนินการ   
ก็ได้ 

    (2) แลกเปล่ียน ให้ด้าเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีก้าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
   (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 

47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
    (4) แปรสภาพหรือท้าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐก้าหนด 

 การด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐส่ังการ 

ข้อ 216... 
 



-11- 
 

ข้อ 216 เงินท่ีได้จากการจ้าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงใน
ส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เปิดศูนย์พักคอยในชุมชน (Community 
Isolation)  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ต้ังแต่วันท่ี 23 กันยายน 2564 มี
ผู้ป่วยเข้ารับบริการท้ังส้ิน จ้านวน 11 ราย และหลังจากนั้นไม่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการต้ังแต่
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้รับความ
เห็นชอบจากอ้าเภอเมืองราชบุรีในการปิดศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation)  
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2565 นั้น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้
ภายในศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ง
น้้าวน โดยพิจารณาโอนทรัพย์สินให้แก่ วัดเหนือวน จ้านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็น ฉากกั้นห้อง และห้องกองอ้านวยการ มูลค่าทรัพย์สิน ฉากกั้นห้อง 
มูลค่า 12,540 บาท และห้องกองอ้านวยการ มูลค่า 29,936 บาท รวมเป็นเงิน 
42,476 บาท 

2. เครื่องกรองน้้าด่ืมระบบ RO ก้าลังการผลิต 100 ลิตรต่อวัน พร้อมขาต้ังและถัง
เก็บน้้า ขนาด 100 ลิตร จ้านวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 439-64-0004 มูลค่า 
10,000 บาท 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนทรัพย์สิน จ้านวน 2 รายการ ขอมติท่ีประชุม
อนุมัติให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 5 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ              มีท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ หรือช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน 
 

หากสมาชิก... 
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