
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

 วันที่  13  เดือน พฤษภาคม  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. 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 
     - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายชัยชนะ    อ่อนละมูล        รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3.นายส้าเริง      เล็บครุฑ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นายกิตติ เจียมจันทรเศขร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5.นางวรมน  คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
7.นางวารุณี เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารสาวนต้าบลคุ้งน้้าวน 
8.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
9.นางสาวปุณรัศมิ ์จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
10.นางสาวเจนจิรา  ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

 
เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

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

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ก้าหนดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ต้ังแต่วันท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  โดยมีก้าหนด 15 วัน และได้นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี 1 /2564 ใน
วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวนนั้น ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ขอเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี  
1 /2564   

 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี  17 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.       
๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 11  มีนาคม พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองที่เสนอใหม่  

            5.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณารับโอนทรัพย์สิน เปน็โครงการก่อสร้างเขื่อนกัน
ตลิ่งพังทลายคลองสนอง หมู่ที่ 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
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 สังคมและวัฒนธรรม  
 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 ให้ด้าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญติันี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการได้
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  
 ข้อ 9 ก้าหนดว่า ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น นั้น 
 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก้าหนดไว้และไม่มี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก้าหนดไว้ในหมวดนี้ 
 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 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
 

การบริหาร... 
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง รวมท้ังระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ซึ่งในพระราชบัญญัติฯ 
ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจะต้องด้าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น ซึ่งผลของการใช้บังคับกฎหมายส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในหลายประเด็น ดังนี้  
  1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 4(3) ก้าหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบลตามล้าดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ้านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
  อย่างไรก็ดี เนื่องจากการับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือ
ให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะ
ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็น
อ้านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ้านาจในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี จัดส่งบันทึกการรับ – ส่งมอบโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงพังทลายคลองสนอง    
หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาวรวม 
327.00 เมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,298,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี เป็นผู้ส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุม ดูแล บ้ารุงรักษาขององค์การบริหารสาวน
ต้าบลคุ้งน้้าวน  เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน และดูแลบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ดีตลอดไป 

ท้ังนี้ เพื่อน้าไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) โดยผู้รับมอบจะน้าไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานไม่ต้่ากว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิมและผู้รับมอบจะยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางมาตรฐานท่ีส่วนราชการก้าหนดไว้ทุกประการ 

ในการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์กับทางราชการแต่อย่าง
ใด จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติให้รับมอบทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิงพังทลาย
คลองสนอง หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังกล่าว เพื่อสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 

โอนลด... 
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ประธานสภาฯ         ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้นมีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

คุ้งน้้าวน เห็นชอบ เรื่อง การพิจารณารับโอนทรัพย์สิน เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตล่ิง
พังทลายคลองสนอง หมู่ท่ี 1 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

 
            5.2 ญัตติเร่ือง การพิจารณาการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีที่อยู่ใน
พื้นที่ต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ประชุมทุกท่าน  
 1. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท่ี รบ 51003/ว0224 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2564 เรื่อง การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ก้าหนดว่า 
    “1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรีอยู่ในพื้นท่ีให้ด้าเนินการน้าโครงการถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าหารปรับปรุง ซ่อมแซม และขุดลอกคลองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี และส้าเนารายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวแจ้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรีโดยด่วน” 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ว่าตามแบบค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ได้ก้าหนดให้มีเอกสาร
หลักฐานขอความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นต้ังอยู่ ดังนั้นเพื่อให้
การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนด องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าการปรับปรุง ซ่อมแซม และขุด
ลอกคลองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จ้านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1 – 0013 สายบ้านคลองตาจ่า – บ้านโรงหวี ต้าบลคุ้งน้้าวน 
อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
2. โครงการ... 



-6- 
 

 2. โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 
รบ.ถ.1 – 0018 สายหมู่ท่ี 7 ต้าบลคุ้งน้้าวน เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9 ต้าบลคุ้งกระถิน อ้าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

จึงขอเสนอญัตติขอพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้ง
น้้าวน ดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ         ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้นมีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

คุ้งน้้าวน เห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ต้าบลคุ้งน้้าวน 

มติที่ประชุม   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 

 
            5.3 ญัตติเร่ือง การพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ใช้น้้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ประชุมทุกท่าน  
   1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนต้าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ้านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะก้าหนด
ค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก้าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก้าหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลและนายอ้าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลงช่ือและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลต่อไป 
 ในกรณีท่ีนายอ้าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลใดให้
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอ้าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติ 
 
 

องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลนั้นใหม่ หากนายอ้าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีนายอ้าเภอ
ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลดังกล่าว ให้ถือว่านายอ้าเภอเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลนั้น 
 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต้าบลตามวรรคส่ีแล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลงช่ือและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอ้าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่ยืนยัน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคืนจากนายอ้าเภอ
หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจ้านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลนั้นเป็นอันตกไป 

    2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เร่ือง การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. 2557  
 ข้อ  5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอ้านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค้าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

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

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ออก
ข้อก้าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ท้ัง 2 ฉบับ และค้าส่ังของจังหวัดราชบุรี ท้ัง 25 ฉบับ     
ท้าให้ประชาชนในเขตต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับผลกระทบความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ ทุก
สาขาอาชีพ ต้องหยุดชะงัก ไม่มีรายได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ อีกท้ังเป็นการ
ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาช่ัวคราว ให้ผู้ใช้น้้า ท่ี
อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน โดยลดค่าน้้าประปา          
จากหน่วยละ 7 บาท ให้เหลือหน่วยละ 3 บาท ประจ้าเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
2564 เป็นเวลา 3 เดือน 

จึงเสนอญัตติมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้้าประปาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ         ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้นมีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

คุ้งน้้าวน เห็นชอบ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้
น้้าประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
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