
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

 วันที่  5  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. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
7. นายดนัย เกิดดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3   
8. นายวิรุธ เกษมสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
9. นางพิศมัย หุตะจิตต์ 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 
 
ผูล้าประชุม 

- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายส้าเริง      เล็บครุฑ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3. นายชัยชนะ อ่อนละมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นายกิตติ เจียมจันทรเศขร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5.นางกาญจนา   เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
6.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
7.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. นางวารุณี เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัด 
9.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
10.นางสาวธนภร กุลภัทรนภดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
11.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
12.นางสาวนัยนา เอี่ยมละมัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
13.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  เป็นต้น
ไป  โดยมีก้าหนด 15 วัน และได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี 1 /2564 ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน นั้น  ในฐานะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี  1 /2564  ในวันนี้ มี
เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ้านวน  1 เรื่อง  ดังนี้ 

   1 ขอแนะน้าพนักงานส่วนต้าบล ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(นางสาวนัยนา เอี่ยมละมัย) ซ่ึงย้ายมาเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564    

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นางสาวนัยา เอี่ยมละมัย องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันนางสาวนัยนา เอี่ยมละมัย ต้าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ย้ายมาจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลวัดเพลง เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
นะคะ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕63 ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕63 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕63 
ครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  

            5.1 ญัตติเร่ือง การก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน
สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. 2564  

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

ประชุมทุกท่าน  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 และ 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 

สมัย หรือ หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  หมวด 2 การประชุมข้อ 21 การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีต่อไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี ว่าจะ
ก้าหนดเมื่อไร อย่างไร 

  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไป มี 
นายสุชาติ อันตนนา ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมเสนอว่า

จะให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.
2564 จ้านวนกี่สมัย ขอเชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่
นายประหยัด ทัศนัยนา ท่ี 7 ขอเสนอก้าหนด สมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564  จ้านวน 4 สมัย  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง  1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 

2. นายวิรุธ เกษมสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4 
ประธานสภาฯ ตามท่ี นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายสุชาติ อันตนนา หมู่ท่ี  7 ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 จ้านวน 4 สมัย และมีผู้

รับรอง จ้านวน 2 ท่าน เรียบร้อยแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  
 

ถือว่า... 
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ถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 7 เสนอ 

มติที่ประชุม  ก้าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี 
พ.ศ.2564  จ้านวน 4 สมัย 

 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายสุชาติ อันตนนา พ.ศ.2564 เป็นวันท่ีเท่าไร และเดือนอะไร ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายสมุทร อุณหะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 7 
สมุทร อุณหะ  ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564  สมัยท่ี 2  ในเดือน พฤษภาคม

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายสุชาติ อันตนนา 
ผูรั้บรอง  1. นายธนกฤต ทองสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 

2. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 
ประธานสภาฯ ตามท่ี นายสมุทร อุณหะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 7 
นายสุชาติ อันตนนา ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 2  ในเดือน พฤษภาคม 

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน และมีผู้รับรอง จ้านวน 2 ท่าน 
เรียบร้อยแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบ
ตามท่ีนายสมุทร อุณหะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 7 เสนอ 

 
มติที่ประชุม  ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2  ในเดือน พฤษภาคม 

2564 ต้ังแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 
 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายสุชาติ อันตนนา พ.ศ.2564 เป็นวันท่ีเท่าไร และเดือนอะไร ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 
นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564  สมัยท่ี 3  ในเดือน สิงหาคม 

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง  1. นายดนัยเกิดดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 

2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 
นายสุชาติ อันตนนา ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 สมัยท่ี 3  ในเดือน สิงหาคม 

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  และมีผู้รับรอง จ้านวน 2 ท่าน 
เรียบร้อยแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบ
ตามท่ี นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 เสนอ 

 
มติที่ประชุม  ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3  ในเดือน สิงหาคม 

2564 ต้ังแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 
ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายสุชาติ อันตนนา พ.ศ.2564 เป็นวันท่ีเท่าไร และเดือนอะไร ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6     
นางเจียมจิต บัวงาม  ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564  สมัยท่ี 4 ในเดือน พฤศจิกายน     

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง  1. นายดนัย เกิดดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 

2. นางสุรางค์ อินปิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ตามท่ี นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6  
นายสุชาติ อันตนนา ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี  พ.ศ.2564 สมัยท่ี 4  ในเดือน พฤศจิกายน 

2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  และมีผู้รับรอง จ้านวน 2 ท่าน เรียบร้อย
แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  ถือว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี       
นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 เสนอ 
 

มติที่ประชุม  ก้าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี 
พ.ศ.2564  จ้านวน 4 สมัย 

  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ต้ังแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 

2564 
 

5.2  เร่ืองญัตติการก้าหนดวันเร่ิมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล        
คุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ   ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วน 
นายสุชาติ อันตนนา ต้าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  ระบุให้สภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปี  ของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุม แรกของปีถัดไป ดังนั้นจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก้าหนดวันเริ่มประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2565 ว่าควรก้าหนด
ในเดือนไหน มีก้าหนดกี่วัน  ขอเชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางพิศมัย หุตะจิตต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมูท่ี่ 4 
นางพิศมัย หุตะจิตต์  ขอเสนอก้าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยแรก ประจ้าปี 

พ.ศ.2565  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด    15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ครับ 
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง    1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 

2. นายวิรุธ เกษมสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ ท่ี 4 
 

นายสุชาติ... 
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นายสุชาติ อันตนนา ได้เสนอก้าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยแรก ประจ้าปี 
พ.ศ.2565  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน และ 
มีผู้รับรอง เรียบร้อยแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผู้เสนอเพิ่มเติม 
ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบก้าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัย
แรก ประจ้าปี พ.ศ.2565   ในเดือน กุมภาพันธ์  ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น
ต้นไป   มีก้าหนด 15 วัน   

 
มติที่ประชุม  ก้าหนดวันเร่ิมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยแรก ประจ้าปี   

  พ.ศ.2565 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 
 

5.3 ญัตติเร่ือง การพิจารณารับโอนทรัพย์สิน จ้านวน 1 รายการ (โครงการ
ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังทลายคลองสนอง หมู่ที่ 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ประชุมทุกท่าน  
    1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2553 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าท่ีใน
การพัฒนาต้าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

    2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 มาตรา 122 ให้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก้าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ี
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่อง
นั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 การด้าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  
 ข้อ 9 ก้าหนดว่า ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น นั้น 

การได้มา... 
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 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก้าหนดไว้ และไม่มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการ
จัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก้าหนดไว้ในหมวดนี้ 

  4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ)0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 “กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง รวมท้ังระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้านการ จัดซื้ อ จัดจ้างและการบริหารพัส ดุ  พ .ศ .  2560 มี ผลบั ง คับใ ช้  ซึ่ ง ใน                 
พระราชบัญญัติฯ ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ี
จะต้องด้าเนินกรตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ซึ่งผลของการใช้บังคับ
กฎหมายส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเด็น ดังนี้ 

   1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4 (3) ก้าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต้าบลตามล้าดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ้านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือ
ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระ ติดพันจะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็น
อ้านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี จัดส่งบันทึกการรับ – ส่งมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงพังทลายคลองสนอง 
หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาวรวม 
276.00 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,050,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี เป็นผู้ส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุม ดูแล บ้ารุงรักษาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน และดูแลบ้ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ดีตลอดไป  

ท้ังนี้ เพื่อน้าไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) โดยผู้รับมอบจะน้าไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมี 

มาตรฐาน... 
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มาตรฐานไม่ต้่ากว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิมและผู้รับมอบจะยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางมาตรฐานท่ีส่วนราชการก้าหนดไว้ทุกประการ  

ในการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์กับทางราชการแต่
อย่างใด จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติให้รับมอบทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง
พังทลายคลองสนอง หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังกล่าว 
เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไป 
นายสุชาติ อันตนนา แล้วนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  

ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอมติท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ  

 6.1 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ประชุมทุกท่าน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมท่ีแก้เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
   ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าท่ี

ดังนี้ 
    (1) ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    (2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่ ง ไ ด้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

    (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ี
เห็นสมควร 

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

ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบเดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

   องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล     
คุ้งน้้าวนทราบ ก่อนด้าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสาร 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้น มีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
    6.2 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
       บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประธานสภาฯ               ส้าหรับรายละเอียดขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ 
นายสุชาติ อันตนนา ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 
วรรค  5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี 
วรรค  6  ค้าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลและรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล
ด้วย 

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

ตามท่ีข้าพเจ้า นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน          
ได้ปฏิบั ติหน้าท่ีในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลง 

ไว้ต่อสภา... 






	รายงานการประชุมสภา สมัย 1 ครั้งที่ 1 ( 5-2-64)
	img315
	img316

