
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ้าปี พ.ศ. 2564 
  คร้ังที่ 1 /2564 

 วันที่  13  เดือน สิงหาคม  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.นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
6.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
7. นางวารุณี      เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
8.นางสาวปุณรัศมิ์ จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
9.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย  นิติกรปฏิบัติการ 
10.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

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

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ก้าหนดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  โดยมีก้าหนด 15 วัน และได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564  ครั้งท่ี 1 /2564 ในวันท่ี 13 
สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล      
คุ้งน้้าวน นั้น ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ครั้งที      
1 /2564 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ง
น้้าวนได้เสนอมาเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล    คุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี พ.ศ.๒๕64 
ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี  13 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

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

ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี- 

 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เร่ือง

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  
   1. ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 รวม

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
        มาตรา 46(2) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าท่ีในการพิจารณา

และให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

        มาตรา 87 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้จัดท้าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็
แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก้าหนด 

   2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ี

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
 ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ันตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
นายสุชาติ อันตนนา บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 

นายก... 
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นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน 
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนจะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงขอช้ีแจงให้ท่ีประชุม
ไ ด้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินงาน                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 

สถานะการคลัง 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป                                                                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564                 
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มีสถานะการเงินดังนี้ 
            1.1.1 เงินฝากธนาคาร         ท้ังส้ิน  31,345,848.47  บาท   
   1.1.2 เงินสะสม         จ้านวน 50,556,845.76  บาท 
   1.1.3 เงินทุนส้ารองเงินสะสมท้ังส้ิน จ้านวน 13,437,764.25  บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผู้พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  (ไม่มี) 
   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
จ้านวน  3  โครงการ                          รวม    1,168,000.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง  (ไม่มี) 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
    2.1 รายรับจริง จ้านวน    27,620,012.78  บาท  ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร          จ้านวน             28,453.89  บาท 
             หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ้านวน 235,662.50  บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ้านวน         215,348.58  บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  

จ้านวน       1,257,739.00  บาท   
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน                570.13  บาท 
           หมวดรายได้จากทุน จ้านวน                    0.00  บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร     จ้านวน     13,436,478.68 บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ้านวน     12,445,760.00 บาท   
    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ้านวน 44,124.00 บาท   
  2.3 รายจ่ายจริง จ้านวน   25,045,487.63 บาท ประกอบด้วย 

 งบกลาง   จ้านวน      8,925,215.00  บาท 
 งบบุคลากร  จ้านวน      9,885,242.99  บาท 
 งบด้าเนินงาน  จ้านวน      5,283,729.64  บาท 
 งบลงทุน   จ้านวน         507,300.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  จ้านวน          444,000.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  จ้านวน                    0.00  บาท 
 2.4 มรีายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

      จ้านวน            44,124.00  บาท 
2.5 มีการ... 
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 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ี 
               จ้านวน       1,061,505.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส้ารองเงินสะสม  จ้านวน   0.00  บาท 
 2.7 รายจ่าท่ีจ่ายจากเงินกู้  จ้านวน                     0.00  บาท 

 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  อาศัยอ้านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ส้าหรับ
รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงไปมีท่านใดสอบถาม 
นายสุชาติ อันตนนา หรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ 

ถ้าไม่มี ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการแล้ว ต่อไปจะพิจารณา 
นายสุชาติ อันตนนา คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    ส้าหรับการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะต้องพิจารณาสามวาระ 

และจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  การพิจารณาในวาระท่ีสอง ให้ก้าหนดระยะเวลา 
เสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ซึ่งการแปรญัตติ จะต้องต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อรับ
เรื่องการแปรญัตติ และถ้ามีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแปรญัตติ จะได้บรรจุเรื่องเข้า
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       

พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
   ข้อ 103 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ้านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

      (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ้านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 
ข้อ 104... 
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ข้อ 104 วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าท่ีกระท้ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 105 วรรคหนึ่ง ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ้านาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ ตามความจ้าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

   - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   - คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
   ข้อ 107 ก้าหนดว่า ภายใต้บังคับ ข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จ้ากัดจ้านวนเว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น้า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอให้ท่ี 
นายสุชาติ อันตนนา ประชุมสภา ก้าหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ประเภทใด และจ้านวนกี่คน โดย

ต้องไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน พร้อมผู้รับรอง จ้านวน 2 ท่าน ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ    กระผม นายประหยัด ทัศนัยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี 7  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประเภทสามัญ จ้านวน 3 คน   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  จ้านวน 2 ท่าน  
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง  1. นางสุรางค์ อินปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1   

 2. นายดนัย เกิดดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 
 

ประธานสภาฯ   มีผู้รับรอง จ้านวน 2 คน ถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสุชาติ อันตนนา เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทสามัญ จ้านวน   
3 คน 

ประธานสภาฯ      เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ้านวน 3 คน เรียบร้อย 
นายสุชาติ อันตนนา แล้ว ล้าดับต่อไปขอให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้านวน 3 คน โดยให้เสนอช่ือ
คณะกรรมการทีละคน พร้อมผู้รับรอง  จ้านวน 2  คน  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง  

 

สมาชิกสภาฯ      ดิฉันนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6  
นางเจียมจิต บัวงาม ขอเสนอให้ นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 7 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่หนึ่ง 
  

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่หนึ่ง  จ้านวน 2 ท่าน   
นายสุชาติ อันตนนา 

ผู้รับรอง... 
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ผู้รับรอง 1. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3   
 2. นายวิรุธ เกษมสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4 

 
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่หนึ่ง  จ้านวน 2 คน ถูกต้อง  มีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา จะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ง อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุม

เห็นชอบให้นายประหยัด ทัศนัยนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีหนึ่ง ต่อไปเป็นการ
เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สอง 

สมาชิกสภาฯ     กระผมนายสมุทร อุณหะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่7 
นายสมุทร อุณหะ ขอเสนอให้ นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สอง 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง จ้านวน 2 ท่าน 
นายสุชาติ อันตนนา   
ผู้รับรอง  1.นายประหยัด ทัศนัยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 72    

            2.นายวิชัย คล้ายโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2    
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สอง  จ้านวน 2 คน ถูกต้อง  มีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา   จะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสอง อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุม

เห็นชอบให้นางพิศมัย หุตะจิตต์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสอง ต่อไปเป็นการ
เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สาม 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย หมูท่ี่ 5 ขอเสนอให้ นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 หมู่ท่ี 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สาม 
ประธานสภาฯ     ขอผู้รับรอง คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สาม จ้านวน 2 ท่าน   
นายสุชาติ อันตนนา   
ผู้รับรอง 1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6    
 2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4   
 
ประธานสภาฯ   มีผู้รับรองคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่สาม  จ้านวน 2 คน ถูกต้อง  มีท่านใด 
นายสุชาติ อันตนนา จะเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสาม อื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุม

เห็นชอบให้นายสมจิตร์ เสาร์เกิด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ีสาม  
มติที่ประชุม   ได้คัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1. นายประหยัด ทัศนัยนา   
2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ 
3. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด 

 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
นายสุชาติ อันตนนา ต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบเรียบแล้ว ต่อไป 

จะเป็นการก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล 
เร่ือ งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เสนอ 

สมาชิก... 
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สมาชิกสภาฯ    ดิฉันนางพิศมัย หุตะจิตต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4   
นางพิศมัย หุตะจิตต์ ขอเสนอให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ต้ังแต่ วันท่ี 16 

สิงหาคม  พ.ศ.2564 จนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ไม่พักเท่ียง 

ประธานสภาฯ          ขอผู้รับรอง  จ้านวน 2 ท่าน 
นายสุชาติ อันตนนา 
ผู้รับรอง 1. นายดนัย เกิดดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3    
 2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ  มีผู้รับรอง จ้านวน 2 ท่าน ถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอก้าหนดระยะเวลาเสนอค้า 
นายสุชาติ อันตนนา แปรญัตติฯ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอ

ค้าแปรญัตติ ไม่น้อย กว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง ต้ังแต่ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันท่ี 18  
สิงหาคม พ.ศ.2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่พักเท่ียง และขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนและผู้บริหารสามารถยื่นค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ ณ 
ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบ ก้าหนดระยะเวลายื่นค้าแปรญัตติ ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่พักเที่ยง ณ ห้อง
ประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

 
5.2 ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล     

คุ้งน้้าวน เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ..... 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบ 
นายสุชาติ อันตนนา  
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน 
1. ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 รวม

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  มาตรา 46(2) สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าท่ีในการพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต้าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบล หรือเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต้าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ้านาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้
จะก้าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บและก้าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก้าหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 
เมื่อ... 
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เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลและนายอ้าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลงช่ือและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลต่อไป 

  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
   ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ี

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

   ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
 ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ  
นายสุชาติ อันตนนา  
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน 
  หลักการ ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  เหตุผล การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ

ของพื้นท่ีในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร้าคาญจากสุนัข และ
แมวเพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการ ด้ารงชีพของ
ประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัข 
และแมว สมควรก้าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสนุข และแมว จึงตราบัญญัตินี้ 

ส้าหรับรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.....  ผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน พิจารณาสามวาระรวด 
 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
นายสุชาติ อันตนนา องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว    

พ.ศ..... ให้ความเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 ท่าน 

มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - ท่าน 
  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 

ประธาน... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณา ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
นายสุชาติ อันตนนา  ต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.....   มีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนท่านใดจะอภิปราย หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติ เห็นชอบใน      
วาระท่ี 2 

 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
 

ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เรื่อง การ 
นายสุชาติ อันตนนา ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.... เป็นการแปรญัตติเต็มสภาฯ มีท่านใดจะขอ

แปรญัตติหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ในวาระท่ี 2 
  

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  
 

ประธานสภาฯ   ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล 
นายสุชาติ อันตนนา คุ้งน้้าวน เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.... ขอมติท่ีประชุม 
 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน  - ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
 

5.3 ญัตติเร่ือง การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นทีป่่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่ 
ต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบ 
นายสุชาติ อันตนนา  
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน 
  1. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท่ี รบ 51003/ว0224 ลงวันท่ี 22 

มกราคม 2564 เรื่อง การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ก้าหนดว่า  
  “1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีถนนถ่ายโอนภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอยู่ในพื้นท่ี ให้ด้าเนินการน้าโครงการถ่ายโอนภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท้าการปรับปรุง ซ่อมแซม และขุดลอกคลองของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และส้าเนารายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวแจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยด่วน 
 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการโอนเงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ้านวน 12 โครงการ) และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้านวน 56 โครงการ) รายละเอียดโครงการปรากฏ 

ตาม... 
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ตาม QR Code ขอให้ตรวจสอบพื้นท่ีด้าเนินการหากพื้นท่ีอยู่ ในเขตป่าไม้ ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ด้าเนินการยื่นค้า
ขอเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าวให้เรียบร้อยและแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ทราบ เพื่อด้าเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป” 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม         
    ทุกท่าน 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ว่าตามแบบค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ได้ก้าหนดให้มีเอกสาร
หลักฐานขอความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นต้ังอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ 
การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนด  

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน ในการการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าไม้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน จ้านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือวน - คลอง
สนอง (สายอาบู ตอน 2) หมู่ท่ี 2 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

2.  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) พร้อมก้าแพง
กันดิน สายคลองสนอง หมู่ท่ี 1 – คลองตาจ่า หมู่ท่ี 7 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

3.  โครงการวางท่อระบายน้้าแบบเหล่ียมฝังกลบหลังท่อด้วยลูกรังและทับหน้าด้วย
หินคลุก หมู่ท่ี 1 (บริเวณคลองเทคโน) ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

ในการด้าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์กับทางราชการแต่อย่างใด 
จึงขอเสนอญัตติขอพิจารณาการให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า
ไม้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน ดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงไปมีท่านใดสอบถาม 
นายสุชาติ อันตนนา หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน พิจารณาเห็นชอบ

การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต้าบลคุ้งน้้าวน ทีละโครงการ       
ขอมติท่ีประชุม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือวน - 
คลองสนอง (สายอาบู ตอน 2) หมู่ท่ี 2 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 12 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน 1 ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชุมโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) 
นายสุชาติ อันตนนา พร้อมก้าแพงกันดิน สายคลองสนอง หมู่ท่ี 1 – คลองตาจ่า หมู่ท่ี 7 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอ 

เมืองราชบรุี จังหวัดราชบุรี  
มติ... 
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มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 12 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน 1 ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
ประธานสภาฯ   ขอมติท่ีประชุมโครงการวางท่อระบายน้้าแบบเหล่ียมฝังกลบหลังท่อด้วยลูกรังและ
นายสุชาติ อันตนนา ทับหน้าด้วยหินคลุก หมู่ท่ี 1 (บริเวณคลองเทคโน) ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี  

จังหวัดราชบุรี 
 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 12 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน 1 ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
 

5.4 ญัตติเร่ือง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าช้ีแจง งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ช้ีแจงระเบียบ 
นายสุชาติ อันตนนา  
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 ข้อ 30 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมารรายการท่ีได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท้าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจให้กันเงิน หรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม         
    ทุกท่าน 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับ
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ้าปี พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563  

ซึ่งต่อมาพบว่าข้อความไม่ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 
2561 จึงมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1 รายการ  
 เปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ้านวน 1 รายการ  
 
 

ข้อความ... 
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 ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ้านวน 868,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
( ดี เ ซ ล )  ข น า ด  1  ตั น  ป ริ ม า ต ร ก ร ะ บ อ ก สู บ ไ ม่ ต้่ า ก ว่ า  2 , 4 0 0  
ซีซี และก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ้านวน 1 คันๆละ 868,000 บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

- เป็นกระบะส้าเร็จรูป 
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

     - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
 (เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของ
รัฐบาล (กองช่าง) 

ข้อความใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ้านวน 868,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต้่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ้านวน 1 คันๆละ 868,000 
บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้ 

- เป็นกระบะส้าเร็จรูป 
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของ
รัฐบาล (กองช่าง) 

จึงมีความจ้าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 1 รายการ เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ         ตามท่ีนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้น 
นายสุชาติ อันตนนา มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค้าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563       

  มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 13 ท่าน 
มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบ จ้านวน - ท่าน 

  มีผู้งดออกเสียง  จ้านวน  1 ท่าน 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ              มีท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ หรือช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  
นายสุชาติ อันตนนา  
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่าน 
   เร่ืองที่ 1 ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ และคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
    เร่ืองที่ 2  การจัดให้เช่าท่ีวัดละท่ีธรณีสงฆ์ แนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ประโยชน์ใน

ท่ีดินของวัด ดังนี้ 
   1. ตามพระราบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 มาตรา 33 ก้าหนดท่ีดินซึ่งเป็นสมบัติของวัดและท่ีวัดจะได้
เฉพาะผลประโยชน์ไว้ 3 ประเภท ดังบทบัญญัติว่า  

      มาตรา 33 ท่ีวัดและท่ีซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้ 
           (1) ท่ีวัด คือท่ีซึ่งต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 
           (2) ท่ีธรณีสงฆ์ คือท่ีซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
           (3) ท่ีกัลปนา คือท่ีซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 
   2. การท่ีหน่วยงานราชการหรือเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินของวัดโดยไม่มี

ค่าตอบแทนกระท้าไม่ได้ ถือว่าเจ้าอาวาสกระท้าผิดพระวินัย 
   3. การเข้าใช้ประโยชน์ของวัดจึงต้องด้าเนินการขอเช่าท่ีดินกับวัดๆนั้น 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม         
    ทุกท่าน 

 ขอแจ้งจ้านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของต้าบลคุ้งน้้าวน ข้อมูล ณ 
วันท่ี 13 สิงหาคม 2564  มีจ้านวน 25 ราย รักษาหาย 23 ราย ยังคงรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล 2 ราย  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง หรือเสนอแนะให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอบคุณ  
นายสุชาติ อันตนนา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

และขอปิดประชุม 
 
 
 
 

ท่ีประชุม... 
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