
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2565 
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 วันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประหยัด ทัศนัยนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2. นางพิศมัย หุตะจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3. นายประพันธ ์รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 1 

 4. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 2 
5. นายไพฑูรย ์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 3 
6. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 5   
7. นางเจียมจิต  บัวงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล หมู่ท่ี 6 
8. นายอุกฤษฏ์ กรับทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
 
ผูล้าประชุม 
 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
2.นายชัยชนะ    อ่อนละมูล        รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
3.นายส้าเริง      เล็บครุฑ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
4. นายธนกฤต ทองสุข  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
5. นางกาญจนา  เหล่างาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
6. นางณณัฐ หอมช่ืน  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
7. นางวรมน คงอยู่  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8. นางจุรีพร ทองอินทร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง 
9. นางวารุณี   เจียมจันทรเศขร หัวหน้าส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
10.นางสาวปุณรัศมิ์ จิรณิศราวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
11.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
12.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และผู้เข้าร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระ... 
 



-2-  
 

ระเบียบวาระที่  ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     -ไม่มี- 
นายประหยัด ทัศนัยนา  
 
ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ด้วยท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายประหยัด ทัศนัยนา ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.๒๕64 โดยคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมาเรียบร้อยแล้ว 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ผมขอมติ
ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ครั้งแรก เมื่อวันท่ี  28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64   

 

มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงรับรอง จ้านวน 6 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงไม่รับรอง จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงรับรอง จ้านวน  1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  3         กระทู้ถาม 
- ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  4         เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  5         เร่ืองที่เสนอใหม่ 
                  5.1 ญัตติเรื่อง ค้าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน แถลงนโยบายให้กับสภา 
นายประหยัด ทัศนัยนา องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับทราบ 
นายก อบต.       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายพิชิต  บ้ารุงทรัพย์ ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ตามท่ีได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564  ข้าพเจ้า  นายพิชิต  
บ้ารุงทรัพย์  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได้มีผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล คุ้งน้้าวน และนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

 อาศัยอ้านาจตามมาตรา 58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕62 ท่ีบัญญัติว่า “ก่อนนายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแถลงนโยบายต่อสภา 

องค์การ... 



-3- 
 
องค์การบริหารส่วนต้าบล โดยไม่มีการลงมติ  ท้ังนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล  และ การแถลงนโยบายให้กระท้าโดยเปิดเผยและต้อง
จัดท้านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลทุกท่านท่ีมา
ประชุมด้วย” 

กระผม นายพิชิต  บ้ารุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  จึงได้ก้าหนด
นโยบาย   ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้าหรับช่วงระยะเวลา  ๔ ปี 
นับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบล ภายใต้
ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นหลักในการก้าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาท่ีสอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นท่ี รวมท้ังความต้องการในการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจท่ีได้ด้าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะ
พัฒนาปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่ีเคารพ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่าน
มา องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบล
คุ้งน้้าวน มีประชากรและประชากรแฝงท่ีเข้ามาท้ามาหากินเพิ่มขึ้น ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า มี
ปัญหาท่ีรอ  การแก้ไขและพัฒนาอยู่มาก ดังนั้น ในช่วง ๔ ปี ต่อไปนี้  กระผม จึงได้ก้าหนด
นโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและปลอดภัยจาก
มลพิษ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอัน
ดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่ีเคารพ เพื่อให้การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สามารถบรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 
กระผมจึงได้ก้าหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 

   1. นโยบายเร่งด่วน 
   2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3. นโยบายการศึกษา 
   4. นโยบายการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
   5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   7. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 
 
  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
   1. นโยบายเร่งด่วน  

 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.นโยบาย... 
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   2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม    
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข สนับสนุนการด้าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท้าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและ
ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม   ในด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เหมาะสมกับพื้นท่ี จัดให้มคีรุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมท้ังส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการติดต้ังกล้องวงจรปิดจุดเส่ียงต่างๆ ในพื้นท่ี 

 

   3. นโยบายการศึกษา 
 เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เป็นแหล่งการศึกษาส้าหรับเด็กและเยาวชน 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้
การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมตาม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส้านึกในเอกลักษณ์
และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มี
สถานท่ีส้าหรับการกีฬา รวมท้ังสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนโดยท่ัวไป 

 

   4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
 เพื่ อพัฒนาอง ค์การบริหาร ส่วนต้าบลคุ้งน้้ าวน  ให้ เป็นแหล่ง ท่ีอยู่ อาศัย ท่ีมี
สภาพแวดล้อม ท่ีสะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้้า
ท่วมพื้นท่ีป้องกันการพังทลายของตล่ิงปรับปรุงระบบระบายน้้าในชุมชนท่ีประสบปัญหาน้้าท่วม
ขัง แก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลอง
สาธารณะ ผลักดันการบ้าบัดน้้าเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน  การแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 
 5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 เพื่อพัฒนาและบ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงโครข่ายการ
คมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน ปรับปรุงสะพาน จัดให้มีอุปกรณ์
ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานท่ีส้าคัญ
อย่างชัดเจน  

 
 

6.นโยบาย... 
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   ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส้าคัญของการใช้
สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต้าบล
คุ้งน้้าวน โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ
ในการด้าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  น้อมน้าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด้าเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการ
ด้าเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

   ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สามารถด้าเนินงานตาม

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง 
โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อ
พัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียน
ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนท่ีภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
และการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจ้าเป็นส้าหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมท้ังการสัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ้า 
  จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก้าหนดนโยบายในการท่ีจะบริหารและพัฒนาอยู่บน
พื้นฐานของความจริง  ท่ีจะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่น
เป็นท่ีต้ังในทุกๆ ด้าน 

กระผม  นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ขอให้ค้ามั่น
สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปี
นับต้ังแต่นี้ไป  กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ตาม
แนวนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มัง่ค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

 
ที่ประชุม        รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6         เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ     มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้ง หรือเสนอแนะให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอบคุณ  
นายประหยัด ทัศนัยนา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

และขอปิดประชุม 
 
ที่ประชุม                    รับทราบ  
 
 
 

ปิดประชุม... 




	รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 (7-1-65).pdf
	img509

