
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ้าปี พ.ศ. 2564 
  คร้ังที่ 2 /2564 

 วันที่  27 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายสุชาติ อันตนนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2. นายประพันธ ์รัตนบุตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

 3. นายวิชัย คล้ายโพธิ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
4. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
5. นายธนกฤต ทองสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
6. นายดนัย เกิดดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3   
7. นายวิรุธ เกษมสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
8.นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 5 
9.นางเจียมจิต  บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 
10.นายประทีป  เทศเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6    
11.นายประหยัด ทัศนัยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
12.นายสมุทร    อุณหะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 7 
13.นายอุกฤษฏ์ กรับทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นางสุรางค์ อินปิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 1 
2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 4 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายชัยชนะ    อ่อนละมูล        รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3.นายกิตติ เจียมจันทรเศขร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4.นางกาญจนา   เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5.นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
7. นางวารุณี      เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
8.นางสาวปุณรัศมิ์ จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
9.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นติิกรปฏิบัติการ 
10.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   

ในวันนี้มีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ จ้านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
     1. เรื่อง ขอลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
  เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  2 ท่าน ได้ท้าหนังสือขอ

ลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ. 
2564   ครั้งท่ี 2/2564  ในวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 คือ นางพิศมัย หุตะจิตต์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 4  และนางสุรางค์ อินปิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1  จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    2. เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งท่ี 3 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 3 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสาร 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3. เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผล
ค่าเป้าหมายขั้น ต้่าการจัดบริการสาธารณะขององ ค์การบริหาร ส่วนต้าบล รอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามเอกสาร 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสุชาติ อันตนนา ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมา
เรียบร้อยแล้ว 

 
ดังนั้น... 
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  ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไข
เพิ่มเติม ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปี พ.ศ.      
๒๕64 ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี  13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64  ขอมติท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน 11 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่รับรอง จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงรับรอง จ้านวน  1 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 

- ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 ญัตติเร่ือง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เร่ือง
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
-  วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปร 
ญัตติ จ้านวน 1 ชุด มีหน้าท่ีเพื่อพิจารณา และรับเรื่องการแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 16 
สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.ถึง      
16.30น. ไม่พักเท่ียง ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รวมระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นายประหยัด     ทัศนัยนา     ส.อบต.หมู่ท่ี 7   เป็น ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมจิตร์       เสาร์เกิด       ส.อบต.หมู่ท่ี 2   เป็น  กรรมการ 
3. นางพิศมัย         หุตะจิตต์     ส.อบต. หมู่ท่ี 4  เป็น  กรรมการ/เลขานุการ 

 ส้าหรับรายละเอียดระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้ช้ีแจง 

เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้า
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ยี่ สิบ ส่ี ช่ัว โมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 

ข้อ 51... 
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   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามล้าดับข้อ
เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค้าแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมติ
นั้นอีกถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส้าคัญ ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ี
ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหา
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอัน
ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ถ้าข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการ
พิจารณารวดเดียว ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด้าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อน
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น   

 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมล้าดับต่อไปขอ 
นายสุชาติ อันตนนา เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติให้กับท่ีประชุมได้รับทราบ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภา 
นายประหยัด ทัศนัยนา องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ก้าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ 
ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 จนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น. ไม่พักเท่ียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ปรากฏว่า    
ในระยะเวลาท่ีก้าหนด ไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ
ไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอแปรญัตติ ไม่สงวนความเห็น  ให้ใช้ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดิม 

 
มติที่ประชุม   ให้ใช้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เร่ือ งงบประมาณรายจ่าย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดิม 
 
ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้พิจารณา ในวาระท่ีสาม   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจงรายข้อระเบียบ 
นายสุชาติ อันตนนา ให้ท่ีประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายอุกฤษฏ์ กรับทอง บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแ ต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
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ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมล้าดับต่อไปขอ  
นายสุชาติ อันตนนา ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงอนุมัติ จ้านวน 11 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่อนุมัติ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียง จ้านวน  1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 

- ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ              มีท่านใดมีเรื่องเสนอแนะ หรือช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  
นายสุชาติ อันตนนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม         
    ทุกท่าน 

 ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ทุกท่าน ท่ีร่วมกัน
อ้านวยความสะดวกให้ประชาชนต้าบลคุ้งน้้าวน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ซึ่งมีประชาชนต้าบลคุ้งน้้าวนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID-19) จ้านวน 497 ราย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง หรือเสนอแนะให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  
นายสุชาติ อันตนนา   
หัวหน้าส้านักปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นางวารุณี เจียมจันทรเศขร บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม         
    ทุกท่าน 

  แจ้งการจัดต้ังศูนย์พักคอยในชุมชน (Commumity Isolation) ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน รายงานการจัดต้ังศูนย์พักคอยในชุมชน (Commumity 
Isolation) เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) ในพื้นท่ี ก่อน
น้าส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชนในการแก้ไขปัญหา โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จะใช้สถานท่ี ศาลา
การเปรียญวัดเหนือวน หมู่ท่ี 2 ต้าบลคุ้งน้้าวน อ้าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เป็น
สถานท่ีด้าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19)  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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