
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ้าปี พ.ศ. 2565 
  คร้ังที่ 2 /2565 

 วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา  10.00  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. นายอุกฤษฏ ์ 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.นางสาวเจนจิรา ปุ่นน้อย นิติกรปฏิบัติการ 
11.นางสาวพิชญาภา สุวรรณบ้ารุง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.๐๐  น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน มาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  ๑        เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     - ไม่มี- 
นายประหยัด ทัศนัยนา  
 
ระเบียบวาระที่  ๒         เร่ือง การรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ  ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล   
นายประหยัด ทัศนัยนา คุ้งน้้าวน ได้ประชุมเม่ือวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 
มกราคม พ.ศ.๒๕65 โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ มีมติเห็นชอบรายงาน
การประชุมท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้เสนอมาเรียบร้อยแล้ว 

   จึงขอให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมอีกครั้งว่า มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม 
ผมขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล    คุ้งน้้าวน รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 
มกราคม พ.ศ.๒๕65 ขอมติท่ีประชุมครับ 

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 ญัตติเร่ือง การก้าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล            

คุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ               ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้ งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537  
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552  มาตรา 53   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม

สามัญ  2  สมัย หรือ หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด แต่ต้อง
ไม่เกนิ 4 สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  หมวด 2 การประชุมข้อ 21 การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ้าปีของแต่ละปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีต่อไป  

ให้ประธาน... 
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี ว่าจะ
ก้าหนดเมื่อไร อย่างไร นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่ามีความจ้าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต้าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวนไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ้านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล อาจท้าค้าร้องยื่นต่อนายอ้าเภอ  
ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้  มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ด้าเนินการขอมติท่ีประชุมเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ               ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไป 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมเสนอว่า

จะให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.
2565 จ้านวนกี่สมัย และสมัยใดบ้าง ขอเชิญเสนอครับ 

สมาชิกสภาฯ   กระผมนายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายสมจิตร์ เสาร์เกิด หมู่ท่ี 2 ขอเสนอก้าหนด สมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565  จ้านวน  4 สมัย  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง         1.นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 

        2.นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3  
ประธานสภาฯ ตามท่ี นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี  2 ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565 จ้านวน 4 สมัย มีท่าน

ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายสมจิตร์       
เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 เสนอ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายประหยัด ทัศนัยนา พ.ศ.2565 ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นางเจียมจิต บัวงาม  หมู่ท่ี 6 ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565  สมัยท่ี 2  ในเดือน 

พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง        1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 
                                        2. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 
ประธานสภาฯ ตามท่ี นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี 6 ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 2  ในเดือน 

พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 เสนอ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายประหยัด ทัศนัยนา พ.ศ.2565 ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย  คุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565  สมัยท่ี 3     

ในเดือน สิงหาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธาน... 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง         1. นางพิศมัย หุตะจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

        2. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1  
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี 5 ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 3  ในเดือน 

สิงหาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 เสนอ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ้าปีงบประมาณ           
นายประหยัด ทัศนัยนา พ.ศ.2565 ขอเชิญเสนอครับ 
สมาชิกสภาฯ  นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน     
นายไพฑูรย์ เจริญผล  หมู่ท่ี 3 ขอเสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565  สมัยท่ี 4 ในเดือน 

ธันวาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองครับ  
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง         1.นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 

        2.นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ี นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประหยัด ทัศนัยนา หมู่ท่ี 3 ได้เสนอก้าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2565 สมัยท่ี 4  ในเดือน 

ธันวาคม 2565 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ี นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 เสนอ 

 

มติที่ประชุม         ก้าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ ประจ้าปี 
พ.ศ.2565  จ้านวน 4 สมัย 

         สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ.2565 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ต้ังแต่วันที่ 
1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 

         สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ้าปี พ.ศ.2565 ในเดือน สิงหาคม 2565 ต้ังแต่วันที่ 
1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 

         สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ้าปี พ.ศ.2565 ในเดือน ธันวาคม 2565 ต้ังแต่วันที่ 
1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน 

 
5.2  เร่ืองญัตติการก้าหนดวันเร่ิมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล      

คุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการก้าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ้าปี พ.ศ.2566 ควร 
ประหยัด ทัศนัยนา ก้าหนดในเดือนไหน มีก้าหนดกี่วัน  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

เสนอครับ 
 
 

สมาชิก... 
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สมาชิกสภาฯ   ดิฉันนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 
นางเจียมจิต บัวงาม  ขอเสนอก้าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยแรก ประจ้าปี 

พ.ศ.2566  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 15 วัน  
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง            1. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1 
                                         2. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 
นายประหยัด ทัศนัยนา ได้เสนอก้าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ้าปี พ.ศ.2566  ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ต้ังแต่วันท่ี 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 
15 วัน มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผู้เสนอเพิ่มเติม ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน       
หมู่ท่ี 6 เสนอ   

มติที่ประชุม  ก้าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ้าปี พ.ศ.2566 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ต้ังแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป มีก้าหนด 
15 วัน 

 

                  5.3 ญัตติเร่ือง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล        
คุ้งน้้าวนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ                ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก้าหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557  
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
ประกอบด้วย 

          (1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             เป็นประธานกรรมการ 
          (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี จ้านวน 2 คน     เป็นรองประธานกรรมการ 
          (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย จ้านวน 2 คน 
             เป็นกรรมการ 
          (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี     เป็นกรรมการ 
         (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในพื้นท่ี ท่ีคัดเลือกกันเอง  จ้านวน 2 คน 
                      เป็นกรรมการ 

      (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ้านวนไม่
เกิน 5 คน         เป็นกรรมการ 
 

(7)ผู้แทน... 
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      (7) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อิสระในพื้นท่ี จ้านวน 1 คน (ถ้ามี)                        เป็นกรรมการ   
     (8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     (9) ผู้อ้านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือท่ี
เรียกช่ืออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย               เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
      ให้สาธารณสุขอ้าเภอ และผู้อ้านวยการโรงพยาบาลในพื้นท่ี เป็นท่ีปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน 
      การคัดเลือกกรรมการตาม (5) และ (6) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุม
เพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีตามหลักเกณฑ์ท่ีส้านักงานก้าหนด 
         กรณีท่ีพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 2 
แห่ง ให้น้าหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในพื้นท่ีจ้านวน 2 คน เป็นกรรมการ 

         ให้กรรมการตาม (1) และ (3) – (9) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) จ้านวน 2 คน 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง และอีกคนหนึ่ง
เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 
        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อม
บันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก ให้ส้านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส้านักงานเขต
ออกค้าส่ังแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนต่อไป 
       ข้อ 9 ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนท่ีมาจากการคัดเลือก มีวาระอยู่ใน
ต้าแหน่งคราวละ 4 ปี  
       เมื่อกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในต้าแหน่งครบวาระ 4 ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งต้ัง
กรรมการขึ้น   ใหม่ ให้กรรมการท่ีครบวาระนั้น อยู่ในต้าแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี ท้ังนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวัน 
      ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้มีการด้าเนินการ
คัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระ
ท่ีเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน 
        ในกรณีท่ีประธานกรรมการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง (1) มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
รองประธานกรรมการ ท้าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามล้าดับ แต่กรณีท่ีประธานกรรมการ
ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง (1) ไม่มีหรือพ้นจากต้าแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธาน
กรรมการแทน 

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 2 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนต่อไป 

 
 

 
ประธาน... 
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ประธานสภาฯ    ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้ช้ีแจงไป มีท่านใด 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมาด้ารง

ต้าแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต้าบล      
คุ้งน้้าวน จ้านวน 2 ท่าน ขอเชิญเสนอช่ือครับ 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย หมู่ท่ี 5 ขอเสนอช่ือ นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล     

คุ้งน้้าวนคุ้งน้้าวน เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง  1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2    
  2. นายไพฑูรย์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่
นายประหยัด ทัศนัยนา ท่ี 5 ขอเสนอช่ือ นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน

คุ้งน้้าวน เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 1 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า
ท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย เสนอ ต่อไปขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ี
จะมาด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านท่ี 2 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี  
นายไพฑูรย์ เจริญผล 3  ขอเสนอช่ือ นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน   

หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 2 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6    
 2. นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายไพฑูรย์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่3 
นายประหยัด ทัศนัยนา ขอเสนอช่ือ นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน     

คุ้งน้้าวน เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 2 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่หรือไม่ ถ้าไม่มี 
ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายไพฑูรย์ เจริญผล เสนอ 

มติที่ประชุม   ได้คัดเลือก คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ดังนี้ 

1. นางพิศมัย หุตะจิตต์ 
2. นายประพันธ์ รัตนบุตร 
 

                  5.4 ญัตติเร่ือง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล        
คุ้งน้้าวนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ                ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
1.ระเบียบ... 
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  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

       ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (1)  ผู้บริหารท้องถิ่น                 ประธานกรรมการ 
    (2)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน            กรรมการ 
    (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน กรรมการ 
    (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน  กรรมการ 

 (5)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน       กรรมการ 
 (6)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ้านวนไม่น้อยกว่าสาม
คนแต่ไม่เกินหกคน       กรรมการ 

    (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ 
    (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าท่ีจัดท้าแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ 

    กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต้าบลคุ้งน้้าวน ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้ช้ีแจงไป มีท่านใด 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมาด้ารง

ต้าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จ้านวน 3 ท่าน ขอเชิญ
เสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านท่ี 1 ครับ 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย หมู่ท่ี 5 ขอเสนอช่ือ นายประหยัด ทัศนัยนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล       

คุ้งน้้าวน เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6    
 2. นายประพันธ์ รัตนบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่
นายประหยัด ทัศนัยนา ท่ี 5 ขอเสนอช่ือ นายประหยัด ทัศนัยนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน

คุ้งน้้าวน เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 1 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี       
ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย เสนอ ต่อไปขอเชิญท่ีประชุม
เสนอช่ือผู้ท่ีจะมาด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ท่านท่ี 2 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี  
นายไพฑูรย์ เจริญผล 3  ขอเสนอช่ือ นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน   

หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 2 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 

ผู้รับรอง... 



-9- 
 
ผู้รับรอง 1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2    
 2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายไพฑูรย์ เจริญผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู ่
นายประหยัด ทัศนัยนา ท่ี 3 ขอเสนอช่ือ นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  

หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 2 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าท่ี
ประชุมเห็นชอบตามท่ีนายไพฑูรย์ เจริญผล เสนอ ต่อไปขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมา
ด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านท่ี 3 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี  
นายสมจิตร์ เสาร์เกิด 2  ขอเสนอช่ือ นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 

6 เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 3 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3    
 2. นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 
นายประหยัด ทัศนัยนา 2 ขอเสนอช่ือ นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6

คณะกรรมการ ท่านท่ี 3 และ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีนายสมจิตร์ เสาร์เกิด เสนอ 

มติที่ประชุม   ได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ดังนี้ 
1. นายประหยัด ทัศนัยนา 
2. นายประพันธ์ รัตนบุตร 
3. นางเจียมจิต บัวงาม 

 
                  5.5 ญัตติเร่ือง พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล        

คุ้งน้้าวนเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

ประธานสภาฯ                ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ข้อ 28 ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามคน 
    (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
    (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
    (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ้านวนสองคน 
    (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 

โดย... 
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 โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท้าหน้าท่ีประธานกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท้าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละส่ีปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได 

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน เพื่อ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จ้านวน 3 ท่าน ต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนได้ช้ีแจงไป มีท่านใด 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมาด้ารง

ต้าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน
จ้านวน 3 ท่าน ขอเชิญเสนอช่ือครับ 

สมาชิกสภาฯ  กระผม นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประพันธ์ รัตนบุตร หมู่ท่ี 1 ขอเสนอช่ือ นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 

หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2    
 2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 5 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 
นายประหยัด ทัศนัยนา 1 ขอเสนอช่ือนายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 

เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 1 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบตามท่ีนายประพันธ์ รัตนบุตร เสนอ ต่อไปขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมาด้ารง
ต้าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ท่านท่ี 2 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6 
นางเจียมจิต บัวงาม ขอเสนอช่ือ นายสมศักดิ์ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 

5 เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 2 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นายไพฑูรย์ เจริญผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3    
 2. นางพิศมัย หุตะจิตต์  รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 3 
นายประหยัด ทัศนัยนา ขอเสนอช่ือนายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 

5 เป็นคณะกรรมการ ท่านท่ี 2 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี  ถือว่าท่ี
ประชุมเห็นชอบตามท่ีนางเจียมจิต บัวงาม เสนอ ต่อไปขอเชิญท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีจะมา
ด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
คุ้งน้้าวน ท่านท่ี 3 

สมาชิกสภาฯ  ดิฉันนางพิศมัย หุตะจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นางพิศมัย หุตะจิตต์ ขอเสนอช่ือ นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2 

เป็นคณะกรรมการฯ ท่านท่ี 3 
ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
ผู้รับรอง 1. นางเจียมจิต บัวงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 6    
 2. นายประพันธ์ รัตนบุตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนางพิศมัย หุตะจิตต์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  
นายประหยัด ทัศนัยนา ขอเสนอช่ือ นายสมจิตร์ เสาร์เกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน หมู่ท่ี 2

คณะกรรมการ ท่านท่ี 3 มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ
ตามท่ีนางพิศมัย หุตะจิตต์ เสนอ 

มติที่ประชุม   ได้คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ดังนี้ 
1. นายไพฑูรย์ เจริญผล 
2. นายสมศักด์ิ เอี่ยมละมัย 
3. นายสมจิตร์ เสาร์เกิด 
 

                  5.6 ญัตติเร่ือง การพิจารณารับโอนทรัพย์สิน 
ประธานสภาฯ                ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  1. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2553 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต้าบลมีอ้านาจหน้าท่ี
ในการพัฒนาต้าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ 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 การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 การด้าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  
 ข้อ 9 ก้าหนดว่า ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท้า 
 

ดังกล่าว... 
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ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นั้น 

การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ได้ก้าหนดไว้ และไม่มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการ
จัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีก้าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ประธานสภาฯ               ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รับแจ้งจากนายอุกฤษฏ์ กรับทอง มี

ความประสงค์บริจาคพิจารณารับโอนทรัพย์สิน เป็นตู้เย็นชาร์พ (SHARP) 1 ประตู 5.2 
คิว ระบบการละลายน้้าแข็งกึ่งอัตโนมัติ รุ่น SJ-G15S หมายเลขเครื่อง 210653249 สี
ชมพู จ้านวน 1 เครื่อง โดยมอบให้กับองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  

ท้ังนี้ เพื่อน้าไปจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) โดยผู้รับมอบจะน้าไปจัดบริการสาธารณะบริการแก่ประชาชนให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานไม่ต้่ากว่าส่วนราชการได้จัดไว้เดิมและผู้รับมอบจะยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางมาตรฐานท่ีส่วนราชการก้าหนดไว้ทุกประการ  

ในการรับครุภัณฑ์ท่ีได้รับการโอนดังกล่าว ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์กับทาง
ราชการแต่อย่างใด จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติให้รับมอบทรัพย์สิน เป็นตู้เย็นชาร์พ 
(SHARP) จ้านวน 1 เครื่องดังกล่าว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน  ได้ช้ีแจงไป มีท่านใด 
นายประหยัด ทัศนัยนา สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการพิจารณารับโอนทรัพย์สิน เป็นตู้เย็นชาร์พ จ้านวน 1 เครื่อง 

หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน 6 เสียง 
   มีผู้ออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน  - เสียง 
   มีผู้งดออกเสียงเห็นชอบ จ้านวน  1 เสียง 
 

                  5.6 ญัตติเร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   
(พ.ศ.2561-2565)ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบเดือนตุลาคม 2563 – 
เดือนกันยายน 2564) 

ประธานสภาฯ                ขอเชิญเลขาสภาฯ ช้ีแจงระเบียบให้ท่ีประชุมทราบ  
นายประหยัด ทัศนัยนา  
เลขานุการสภาฯ    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านสมาชิกสภา 
นายอุกฤษฏ์  กรับทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าท่ี
ดังนี้  

 (1)  ก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2)  ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 (4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ประธานสภาฯ                ขอเชิญผู้บริหาร ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประหยัด ทัศนัยนา 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน สมาชิกสภาองค์การ 
นายพิชิต บ้ารุงทรัพย์ บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม      

ทุกท่าน  
ตามท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – 
เดือนกันยายน 2564) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) รายละเอียดตามเอกสาร เพื่อให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวนทราบ ก่อนด้าเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป  

ประธานสภาฯ          ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคุ้งน้้าวน ได้ช้ีแจงรายละเอียดไปนั้น 
นายประหยัด ทัศนัยนา มีท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
 

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

ท่าน และขอปิดประชุม 
 
 

ท่ีประชุม... 
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