
  
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 2564 

วันท่ี  23  กรกฎาคม  ๒๕64  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

  
เข้าประชุม      13 คน 
ลาประชุม        1 คน 
ขาดประชุม    - คน 
เข้าร่วมประชุม   6 คน  
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายประยรู 
นายช านาญ 
นางธิติรัตน์ 
นายถิรเจตน์  
นายอนุศักดิ์ 
นางวาสนา 
นางรัตนาภรณ์ 
นางเสงี่ยม 
นางเพชรรัตน์ 
นางสาวปริญญา 
นายอรงณ์กฎ 
นายส าเรจ็ 
นายสุวรรณ  

ดีมา 
ขวานา 
เศวตมาลานนท ์
แก้วใหญ่ชัยพาณิชย์ 
บุญพันธ์ 
แก้วพรม 
ทาสิงห ์
ฝั้นฉิม 
วันทา 
ทองสุข 
อินยอด 
รอดฉ่ า 
มีแก้ว 

รองประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

ประยรู  ดีมา 
ช านาญ ขวานา 
ธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
ถิรเจตน์ แก้วใหญ่ชัยพาณิชย์ 
อนุศักดิ์  บุญพันธ์ 
วาสนา  แก้วพรม 
รัตนาภรณ์  ทาสิงห ์
เสงี่ยม  ฝั้นฉิม 
เพชรรัตน์  วันทา 
ปริญญา ทองสุข 
อรงณ์กฎ อินยอด 
ส าเร็จ รอดฉ่ า 
สุวรรณ มีแก้ว 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

     

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นางบังออน 

 
จันทร์แสนตอ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 “ลาประชุม” 

                                                                                                                                 
          ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นางธิติรัตน์ 
นายเอกรฐั  
นางสาวนันทนัช 
นายวิทยา 
นางวรัญญา 
นายพงศกร 

เศวตมาลานนท ์
แสงทอง 
อินทรห์ม่อม 
วงศ์แช่มช่ืน 
พองาม 
วงษ์ลา 

ปลัด อบต. ห้วยมุ่น 
ผู้อ านวยการกองคลงั 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองการศึกษา 
พนักงานจ้างทั่วไป 

 ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท ์
เอกรฐั  แสงทอง 
นันทนัช อินทร์หม่อม 
วิทยา วงศ์แช่มช่ืน 
วรัญญา  พองาม 
พงศกร  วงษ์ลา 
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เริ่มประชุม เวลา   09.30 น. 
                    เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น เรียนเชิญประธานในที่
ประชุมสภาท้องถ่ิน องค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยมุ่น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั สวดมนต์ กล่าวเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564                   
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้    

ระเบียบวาระที่ 1 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุมฯ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒ 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 

นายประยูร  ดีมา  
(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 
 
 
 

ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

นายประยูร  ดีมา  
(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่  4 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 
 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
- ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นางบังออน จันทร์แสนตอ ส.อบต.หมู่ที่ 1    
“ลาประชุม” 
- ทราบ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2564 
 

- ขอให้สมาชิกสภาท้องถ่ินทุกท่านช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของบนัทกึ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใดพบข้อผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขบันทึก
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 หรือไม่ 
 

- ไม่มีข้อแก้ไขในบันทึกรายงานการประชุมสภาฉบับนี้ 

- ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมรับรอง
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2564       
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 
- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ประธานสภาท้องถ่ิน 
 
กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  5 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 

 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ครั้งท่ี 2/2564 โครงการจัดตั้งสถานท่ีควบคุมเพ่ือสังเกตการเริ่มป่วย 
(local Quarantine ระดับอ าเภอ) อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
- ขอให้ เลขานุการสภาฯ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชุมทราบ  
 

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น สมาชิกสภา อบต.
ห้วยมุ่น ข้าราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงการ
จัดตั้ งสถานที่ ควบ คุม เพื่ อสั ง เกตการเริ่ มป่ วย ( local Quarantine        
ระดับอ าเภอ) อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
- สืบเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่   
ทวีความรุนแรงและเกิดการแพรร่ะบาดไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
รวมถึงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเรา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นได้รับ
หนังสือประสานงานจากอ าเภอน้ าปาด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อ
สังเกตการเริ่มป่วย (local Quarantine ระดับอ าเภอ) ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมิได้เป็นการด าเนินการจัดการเอง แต่จะเป็นการอุดหนุนเงิน
งบประมาณให้แก่อ าเภอน้ าปาดเป็นผู้ด าเนินการ การจะอุดหนุนเงิน
ประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอุดหนุนเงนิงบประมาณ จะต้องบรรจุ
โครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นที่มาของการเพิ่ มเติม
พัฒนาท้องถ่ินในครั้งนี้ ซึ่งการเพิ่มเติมแผน โครงการเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการระบาดของติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
นโยบายของทางรัฐบาล  
 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)        
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ข้อ ๒๒/๒  ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
เกี่ยวกับ โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าว 
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นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

 
 

 
 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 

 
 
 

 
นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 

(ปลัด อบต. ห้วยมุ่น) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายประยูร  ดีมา  
(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 

ท่ีประชุมฯ 
 

นายประยูร  ดีมา  
(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 
 
 
 

นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์ 
(ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 

 
- ในการนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่นก็ได้ใช้อ านาจตาม
ระเบียบที่กล่าวมาข้างต้นในการเพิ่มเติมแผนฯ ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 เพื่อที่จะได้ส่งหนังสอืเชิญประชุมสภาให้ทันภายใน 24 ช่ัวโมง กรณี
เร่งด่วน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา อปท . ในพื้นที่อ าเภอ    
น้ าปาดก็ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินเหมือนกันหมด เพื่อที่จะได้
น าเงินงบประมาณไปอุดหนุนให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอน้ าปาด        
เพื่อจัดตั้งศูนย์สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (local Quarantine 
ระดับอ าเภอ) อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป 
- ภายหลังจากที่เราได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาเพื่อให้
ประธานสภาออกหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2564 และนายอ าเภอน้ าปาด ก็ได้ท าหนังสือตอบกลับมา
อนุญาตให้เปิดประชุมได้ จึงเป็นที่มาของการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ในวันน้ี  
- ในส่วนของรายละเอียดโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่ม
ป่วย (local Quarantine ระดับอ าเภอ) ด าเนินการโดยที่ท าการปกครอง
อ าเภอ โดยให้อ าเภอน้ าปาดบริหารจัดการเรื่องจัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นที่
กักตัวบุคคลที่ตรวจคัดกรองเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แล้ว 
แต่พบว่าผลตรวจเป็นลบ แต่เมื่อผลเป็นลบแล้ว เราก็ต้องด าเนินการกักตัว
เพื่อดูอาการอีก 14 วัน เพื่ อให้มั่นใจว่าจะไม่ติดเช้ือ หรือน าเช้ื อไป
แพร่กระจายอีก แต่ถ้าบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ า เช่นไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยหรือไปสถานที่ๆ มีความเสี่ยงสูง ทางอ าเภอก็จะส่งให้มากักตัวอยู่ที่
สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยระดับต าบล ซึ่งปัจจุบันต าบลห้วยมุ่น
ของเราก็ได้จัดให้โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น หมู่ที่ 3 ใช้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อ
สังเกตการเริ่มป่วย ในตอนน้ีก็มีผู้มากักตัวแล้ว 1 คน  
 

- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
พ.ศ. 2561 - 2565 ในครั้งนี้หรือไม่ 
 

- ไม่มี 
 

- ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใดแล้ว ในการนี้ขอให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินทุกท่านมีมติว่าเห็นควรอนุมัติการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 2/2564 โครงการจัดตั้งสถานที่
ควบ คุม เพื่ อสั งเกตการเริ่ มป่ วย (local Quarantine ระดับอ า เภอ )      
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

- มติที่ประชุมสภาท้องถ่ินรับรองการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561 - 2565 ครั้งที่ 2/2564 
- รับรอง          11  เสียง 
- ไม่รับรอง        -    เสียง 
- งดออกเสียง    1    เสียง  ได้แก่ นายประยูร ดีมา ประธานสภาท้องถ่ิน 
 



5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระเบียบวาระที่  6 
นายประยูร  ดีมา  

(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 

ท่ีประชุมฯ 
 

นายประยูร  ดีมา  
(ต าแหน่ง ประธานสภาฯ) 

 
ปิดประชุม 

 
เรื่องอ่ืนๆ 
- มีสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องแจ้งให้ที่
ประชุมสภาได้ทราบหรือไม่ หรือมีข้อปรึกษาหารือเรื่องอื่นๆ หรือไม่  
 
- ไม่มี 
 
- ถ้าที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรอืข้อสงสยัแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ครับ 
 
เวลา 10.40 น.  

      (ลงช่ือ)      ธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นางธิติรัตน์  เศวตมาลานนท์) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 

      (ลงช่ือ)     ส าเร็จ  รอดฉ่ า        กรรมการตรวจบันทึกฯ             
                 (นายส าเรจ็  รอดฉ่ า) 
         สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  8 
 

 (ลงช่ือ)      อนุศักดิ์  บุญพันธ์      กรรมการตรวจบันทึกฯ 
             (นายอนุศักดิ์  บุญพันธ์) 
        สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  3 

  (ลงช่ือ)       เพชรรัตน์  วันทา       กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นางเพชรรัตน์  วันทา) 
        สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่  6 

   (ลงช่ือ)    อรงณ์กฎ  อินยอด       กรรมการตรวจบันทกึฯ 
              (นายอรงณ์กฎ  อินยอด) 
         สมาชิกสภา อบต.ห้วยมุ่น  หมู่ที่ 7 

(ลงช่ือ)         ประยูร   ดีมา           ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
                  (นายประยูร   ดีมา) 
   ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยมุ่น 


