
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

 วันที่  16  เดือน กันยายน 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. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 

     5. นายวิชัย คล้ายโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
6. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
7. นายดนัย เกิดดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3   
8. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
9. นายวิรุธ เกษมสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
10.นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 5 
11.นางเจียมจิต  บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 
12.นายประทีป  เทศเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 
13.นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
14.นายสมุทร    อุณหะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
15.นายอุกฤษฏ์ กรับทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 

    - ไม่มี - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายชัยชนะ    อ่อนละมูล        รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4. นางกาญจนา  เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
5.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
7.นางวารุณี เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
8.นางสาวปุณรัศมิ ์จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
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    1.1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่องงบประมาณรายจ่าย  
นายสุชาติ อันตนนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน
คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 
2564 นั้น  ประกอบกับ นายอ้าเภอเมืองราชบุรี ได้อนุมัติ เรียบร้อยแล้ว  
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารคุ้งน้้าวนถูกต้องตามระเบียบ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
  โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป  ประกาศ       
ณ วันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2564 จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 2/2564 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.       
๒๕64 ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี  27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่รับรอง จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงรับรอง จ้านวน  1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 
- ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี- 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   5.1  ญัตติเรื่อง ญัตติเรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  อ้าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

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

ประชุมทุกท่าน  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

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

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีความประสงค์ด้าเนินการจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) จ้านวน 6 โครงการ  งบประมาณ
ท้ังส้ิน 2,303,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหญ่ หมู่ท่ี 4 ซอย 2 (ซอยยายถม) 
งบประมาณ 349,000 บาท  

     2. ติดต้ังโคมไฟกิ่งเด่ียว ซอย 6 หมู่ ท่ี 7 ต้าบลคุ้ งน้้าวน      งบประมาณ 
500,000 บาท 

     3. ขยายเขตเมนประปาหมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน) ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 
995,000 บาท 

    4. ขยายเขตเมนประปาซอย 6 (บ้านม้าลาย) หมู่ท่ี 2 ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 
49,000 บาท 

     5. ขุดลอกปากคลองสนอง หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน   งบประมาณ 30,000 บาท 
     6. ขุดลอกคลองศาลตาเพ็ชร หมู่ท่ี 7 ต้าบลคุ้งน้้าวน งบประมาณ 380,000 

บาท 
องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงมีความจ้าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ
ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
รายละเอียดตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 5) ครับ 

 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน  1 เสียง 
 
   5.2  ญัตติเรื่อง ญัตติเรื่อง การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

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

ประชุมทุกท่าน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (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 ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 
 

องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีความประสงค์ด้าเนินการจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (บริเวณใกล้บ้านคุณกิตตินันท์ เกตุแก้ว) ต้าบล  
คุ้งน้้าวน ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) หน้าท่ี 
7 ล้าดับท่ี 4 ไปแล้วนั้น ประกอบกับโครงการดังกล่าว มีการพังทลายของตล่ิงเพิ่มมากขึ้น 
จึงต้องด้าเนินการขอเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รายละเอียดดังนี้ 

ข้อความเดิม 
โครงการ ก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (บริเวณใกล้บ้าน 

คุณกิตตินันท์ เกตุแก้ว) ต้าบลคุ้งน้้าวน 
เป้าหมาย โดยท้าการก่อสร่างก้าแพงกันดิน ระยะ 30 เมตร พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.ฯก้าหนด) 
จุดเริ่มต้น N13°51'72.44" E99°88'46.63" 
จุดส้ินสุด N13°51'70.03" E99°88'46.84" 

       งบประมาณ ปี 2564 (103,600) 
ตัวชี้วัด  ก้าแพงกันดิน ระยะ 30 เมตร 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตล่ิงไ ด้รับการป้องกันการ
พังทลายของตล่ิง 

    ข้อความใหม่ 
โครงการ ก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย หมู่ท่ี 1 (บริเวณใกล้บ้าน 

คุณกิตตินันท์ เกตุแก้ว) ต้าบลคุ้งน้้าวน 
เป้าหมาย โดยท้าการก่อสร้างก้าแพงกันดิน ระยะทาง 160 

เมตร พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 
1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ฯ ก้าหนด) 
จุดเร่ิมต้นN๑๓°51'66.77"E99°88'39.47" 
จุดสิ้นสุดN13°51'75.40"E99°88'48.59" 
งบประมาณ ปี 2564 (403,000) 
ตัวชี้วัด  ก้าแพงกันดิน ระยะ 160 เมตร 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 

จึงมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อด้าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รายละเอียดตาม
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 
 

ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 2) ครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน  1 เสียง 
 
   5.3  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

ข้อ  59 ในกรณีท่ีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ้าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด้าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จ้าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด้าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ้านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

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

ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีความจ้าเป็นต้องกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 4 รายการ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ้าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 4 รายการ จ้านวนเงิน 
1,499,000 บาท ดังนี้ 

รายการที่  1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

ประเภท... 



-7- 
 

      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
  รายการ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14) 

      งบประมาณ 583,000 
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน้าท่ี 51 และแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564) 

รายการที่  2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  รายการ  โครงการก่อสร้ างรางระบายน้้าคอนกรีต     
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3 (รอบท่ีท้าการ อบต.คุ้งน้้าวน) 

      งบประมาณ 332,000 
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน้าท่ี 51 และแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564) 

รายการที่  3 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว 

(แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนายประทีป    
เทศเจริญ) 

      งบประมาณ 497,000 
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน้าท่ี 52 และแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564) 

รายการที่  4 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  รายการ  โครงการวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3  (รอบพื้นท่ีท่ีท้าการ อบต.คุ้งน้้าวน) 

      งบประมาณ 87,000 
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน้าท่ี 52 และแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564) 
 
 

จึงมีความ... 
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จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินและกันเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และน้าไปจ่าย
ต่อไปในปีงบประมาณ 2565เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปแล้วนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายกรณียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ทีละรายการครับ 

รายการที่  1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
      งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  รายการ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต หมู่ท่ี 1 (บ้านคุ้งกระถิน ซอย 14) 

      งบประมาณ 583,000 
  ขอมติท่ีประชุมครับ  
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่อนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   รายการที่  2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
นายสุชาติ อันตนนา    งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

  รายการ  โครงการก่อสร้ างรางระบายน้้าคอนกรีต     
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ท่ี 3 (รอบท่ีท้าการ อบต.คุ้งน้้าวน) 

    งบประมาณ 332,000  
  ขอมติท่ีประชุมครับ  
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผูอ้อกเสียงไม่อนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงอนุมัติ จ้านวน  1 เสียง 
 

ประธานสภาฯ   รายการที่  3 แผนงาน เคหะและชุมชน 
นายสุชาติ อันตนนา    งาน  ไฟฟ้าถนน 
      หมวด  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
      ประเภท   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
   รายการ  โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟกิ่งเด่ียว 

(แบบโซล่าเซลล์) หมู่ท่ี 6 (บริเวณบ้านคลองตาจ่า ซอย 5 – บ้านนายประทีป    
เทศเจริญ) 

      งบประมาณ 497,000 
  ขอมติท่ีประชุมครับ  

มติ... 
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