
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2564 
  คร้ังที่ 1 /2564 

 วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสุชาติ อันตนนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2. นายประพันธ ์รัตนบุตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

     3. นายวิชัย คล้ายโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
4. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
5. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
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 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นางสุรางค์ อินปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 1 

 
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.นางวารุณี เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
9.นางสาวปุณรัศมิ ์จิรณิศราวิทย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
10.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
  
 

เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    สวัสดี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหาร 
นายสุชาติ อันตนนา  องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ขออนุมัตินายอ้าเภอเมืองราชบุรี
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี 
พ.ศ.2564 โดยมีก้าหนด 15 วัน  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป บัดนี้ 
นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้อนุมัติประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล        
คุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้นัดประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 /2564  ในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน นั้น 

ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี      
1 /2564 ในวันนี้ มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ้านวน  3 เรื่อง  ดังนี้ 

ประธานสภาฯ      1 เร่ือง ขอลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  1 ท่าน ได้ท้าหนังสือขอลา 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2564    
ครั้งท่ี 1/2564  ในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2564 คือ  นางสุรางค์ อินปิ่น  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ      2 เร่ือง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
นายสุชาติ อันตนนา (คร้ังที่ 1)  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน    

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมท่ีไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ้าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  ประกอบกับการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
คุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 และองค์การบริหารส่วนต้าบล ด้าเนินการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
คุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
(พ.ศ.2561... 
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(พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล   
คุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 อีกท้ังประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561ไปแล้ว และสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2564 และด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลง        
(ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ในการนี้  อง ค์การบริหาร ส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน ไ ด้ประกาศใช้แผนพัฒนา          
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล     
คุ้งน้้าวน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3. เร่ือง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 4)  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมท่ีไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
   ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และน้าไปปฏิบัติ
รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ้าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัว
กันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  ประกอบกับการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล   
คุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 และองค์การบริหารส่วนต้าบล ด้าเนินการประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต้าบล   
คุ้งน้้ าวน เมื่อวัน ท่ี 27 มกราคม 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561 – 2565) เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
คุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 อีกท้ังประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไปแล้ว และ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2564และ 

ด้าเนินการ... 
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ด้าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)    
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ในการนี้  อง ค์การบริหาร ส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน ไ ด้ประกาศใช้แผนพัฒนา          
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 2/2564 
เมื่อวันท่ี 15 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 2/2564  เมื่อวันท่ี  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงรับรอง จ้านวน  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 

- ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 

   5.1  ญัตติเร่ือง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 29... 
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 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนท่ีท้าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ้านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3 เป็นต้นไปนั้น ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 1 รายการ คือโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนาย
ประทีป เทศเจริญ) จ้านวน 497,000 บาท องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เสนอขอ
อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ้านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
 ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนายประทีป 
เทศเจริญ) จ้านวน 497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) จ้านวน 10 ต้น จุดเริ่มต้นพิกัดท่ี N13°49'99.30" 
E99°91'01.18" จุดส้ินสุดท่ี N13°49'88.26" E99°90'84.55" พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 รวมท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 
5) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล 

ข้อความใหม ่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนายประทีป 
เทศเจริญ) จ้านวน 497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อม
โคมไฟกิ่งเด่ียว (แบบโซล่าเซลล์) จ้านวน 11 ต้น จุดเริ่มต้นพิกัดท่ี N13°49'99.30" 
E99°91'01.18" จุดส้ินสุด N13°50'14.56" E99°91'19.54" พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) 
(เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 รวมท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม/ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) หน้าท่ี 7 
ล้าดับท่ี 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้าท่ี 1 
ล้าดับท่ี 1) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของรัฐบาล  

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

จึงมี... 
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ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ้า
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบครับ 

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

   5.2 ญัตติเร่ือง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระท้าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท้าเพื่อบ้าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

    (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด้าเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีก้าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค้านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 7 โครงการ  จ้านวนเงิน 1,220,000 บาท 

 
องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 7 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 5) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 
117,000 บาท โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 55 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น 
N13°52'84.70" E99°88'94.11" จุดส้ินสุด N13°52'82.41" E99°88'97.10" พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 1) (กอง
ช่าง) 

     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดินพังทลายพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (บริเวณซอยช่างเทือง) 
ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 214,000 บาท โดยท้าการก่อสร้างก้าแพงกันดิน ระยะ 39 
เมตร และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 39 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N13°51'64.90" 
E99°88'25.40" จุดส้ินสุด N13°51'70.72" E99°88'32.42" พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 5 ล้าดับท่ี 2) (กองช่าง) 

     3. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ ท่ี 1 (บริเวณใกล้บ้านคุณกิตตินันท์ เกตุแก้ว) ต้าบลคุ้งน้้าวน 
งบประมาณ 81,000 บาท โดยท้าการก่อสร้างก้าแพงกันดิน ระยะ 30 เมตร จุดเริ่มต้น 
N13°51'72.44" E99°88'46.63" จุดส้ินสุด N13°51'70.03" E99°88'46.84" พร้อม
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 7 ล้าดับท่ี 4) (กอง
ช่าง) 

      4. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3 (บ้านวัดโคก ซอย 1) 
ต้าบลคุ้งน้้ าวน งบประมาณ 274,000 บาท โดยท้าการวางท่อระบายน้้า ค.ส.ล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ช้ัน 3) พร้อมบ่อพัก ระยะรวม 72 เมตร และก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี     
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 211.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น N13°52'62.80" E99°90'16.40" 
จุดส้ินสุด N13°52'65.00" E99°90'20.50" พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 8 ล้าดับท่ี 5) (กองช่าง) 

 
 

5.ด้านบริการ... 
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      5. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุง
รางระบายน้้าตัวยู หมู่ท่ี 3 (บ้านวัดโคก ซอย 3) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 161,000 บาท 
โดยท้าการปรับปรุงรางระบายน้้าตัวยู ขนาดภายนอก 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ระยะรวม 58 เมตร จุดเริ่มต้น N13°52'47.93" E99°90'35.13" 
จุดส้ินสุด N13°52'57.03" E99°90'35.46" พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 9 ล้าดับท่ี 6) (กองช่าง) 

     6. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้าง
ก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ ท่ี 1(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 
334,000 บาท โดยท้าการตอกเสาเข็มไม้กนัดินทลายพรอ้มลงลูกรังเสริมคันคลอง ความยาว 
150 เมตร พิกัด N13°51'98.69" E99°88'71.99" พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) หน้าท่ี 4 ล้าดับท่ี 1) (กองช่าง) 

7. ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการโครงการขยายเขต
เมนประปา หมู่ท่ี 7 (บ้านคลองตาจ่า ซอย 3) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 39,000 บาท    
โดยท้าการวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ความหนาช้ัน 13.5) ระยะรวม                 
280 เมตร จุดเริ่มต้น N13°49'55.77" E99°89'77.25" จุดส้ินสุด N13°49'80.00" 
E99°89'64.25"  (ตามแบบ อบต.คุ้งน้้าวนก้าหนด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) หน้าท่ี 5 ล้าดับท่ี 1) (กองช่าง) 

เงินสะสม ณ วันท่ี  31 มกราคม 2564 จ้านวน 13,093,139.01 บาท 
หัก  ส้ารองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว 

แต่ยังอยู่ระหว่างด้าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ้านวน 578,000.00 บาท 

คงเหลือ จ้านวน 12,515,139.01 บาท 
หัก ส้ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ้านวน 7 เดือน จ้านวน    6,311,725.00 บาท 
          (ส้ารองโดยค้านึงถึงฐานะการเงินการคลังและ 
          เสถียรภาพ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เดือนมีนาคมถึง 
          เดือนกันยายน 2564 จ้านวน 7 เดือนๆละ  
          901,675.00 บาท) 

   

    

          ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารภัย
เกิดขึ้นอีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 

จ้านวน 3,040,600.00 บาท 

เงินสะสมท่ีสามารถน้าไปใช้ได้คงเหลือ จ้านวน  3,162,814.01 บาท 
ได้แจ้งยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงมีความ

จ้าเป็นต้องพิจารณาอนุมัติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
 

ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ขอมติท่ีประชุมให้ความ
เห็นชอบทีละโครงการครับ 

ประธานสภาฯ    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 5) ต้าบล 
นายสุชาติ อันตนนา คุ้งน้้าวน งบประมาณ 117,000 บาท 
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ    2. โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลายพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
นายสุชาติ อันตนนา หมู่ท่ี 1 (บริเวณซอยช่างเทือง) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 214,000 บาท       
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ    3. โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (บริเวณใกล้บ้านคุณกิตตินันท์      
นายสุชาติ อันตนนา เกตุแก้ว) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 81,000 บาท       
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 

 
ประธานสภาฯ    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก  
นายสุชาติ อันตนนา หมู่ท่ี 3 (บ้านวัดโคก ซอย 1) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 274,000 บาท       
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ    5. โครงการปรับปรุงรางระบายน้้าตัวยู หมู่ท่ี 3 (บ้านวัดโคก ซอย 3) ต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายสุชาติ อันตนนา งบประมาณ 161,000 บาท       
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ    6. โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1(บ้านคุ้งกระถิน ซอย 12) ต้าบล 
นายสุชาติ อันตนนา คุ้งน้้าวน งบประมาณ 334,000 บาท       
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 12 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 

ประธาน... 
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