
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 

วันจันทร์ ที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด    

************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 

 

ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพจน์              พิรักษา ประธานสภา อบต.คูขาด 
2 นางกุหลาบ          อินทร์นอก รองประธานสภา อบต.คูขาด 
3 นายอัคคกิตติ์        จันทราไพสนธ์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายโกญจนาท      ศิลากลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 1 
5 นางสายรุ้ง            เศษมา สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 2 
6 นางบงกช  ทองสุกนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
7 นางอนุวาส           เพชรสร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
8 นางกาญจนา        เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
9 นางประภาพร      เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 

10 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
11 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
12 นายธนธรณ ์ พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
13 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
15 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
16 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
17 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
18 นางทเุรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
19 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
20 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
21 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
22 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
23 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
24 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
25 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 
26 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
27 นายสมนึก   ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
28 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
29 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
31 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
32 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
33 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
34 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
35 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
36 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
37 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
38 นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  38    คน 
     ลา      1    คน    *นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
    
     ขาด       -    คน  
        
     รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์   พันธวิศิษฏ์ นายก อบต. 
2 นางพยอม  เจริญชัย รองนายก อบต. 
3 นายบุญส่ง   จัดนอก รองนายก อบต. 
4 นายชุม    ยิ่งนอก เลขานุการนายก อบต. 
5. นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
8. นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสาวขวัญวิภา  นานอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
11. น.ส.สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
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    คูขาด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  ลงวันที่ 1  สิงหาคม      
    2562  

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่   3 ครั้งที่  1   ประจ าปี   2562                   
    ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2562  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ                       

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  วันศุกร์               
    ที่ 14 มิถุนายน  2562   ซึ่งทางเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด   
    แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่านแล้ว 

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาฯ ท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจ
    รายงานได้ตรวจและให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
    รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับเพ่ือให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เ พ่ื อ ให้
    สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น  การแก้ไขถ้อยค ารายงานการ
    ประชุมให้กระท าโดยมติของทีป่ระชุมสภาท้องถิ่น  

      ดังนั้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน              
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ก็เป็นอ านาจของมติสภา       
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือ             
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯมีท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุม 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
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นายพจน์  พิรักษา  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ของมติที่ประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้
    สมาชิกยกมือ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัย 
    วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 
    2562 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 38 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องท่ีเสนอใหม่    

5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ยื่นญั ตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอชี้แจงระเบียบและ    
    กฎหมายและขั้นตอน วิธีการจัดท างบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป 
    ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗        
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ข้อ 46  (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้     
    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็น
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
    - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ
    พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว     
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    - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
    ข้อบัญญัตินั้น  
    - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
    หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย 
    ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
    จ่ายตามกฎหมาย 
     ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
    ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  
    (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
    (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
    การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  
    ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
    ความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ 
     เชิญนายก อบต.คูขาด เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภา อบต.คูขาด              
    ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯได้จัดส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับสมาชิกสภาฯ      
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะได้เสนอร่าง 
นายก อบต.   ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  25 63 ต่อสภา                   
    อบต.คูขาด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล           
    คูขาด จึงขอชี้แจงให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ รายละเอียดดังนี้ 

    1.สถานะการเงินการคลัง 
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   2.การบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.ค าแถลงงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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   4.ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขออนุญาตประธานสภาฯ ไม่อ่านรายละเอียด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
นายก อบต.   กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งหมด 63 โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร   
    หน้า 41/71 ถึงหน้า 43/71  
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นายพจน์  พิรักษา  ขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ว่าเห็นควรอนุญาตหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   เห็นควรอนุญาต 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายโกญจนาท ศิลากลาง  เรียนท่านประธานสภา อบต.คูขาด คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกอบต.คูขาด      
ส.อบต.ม.1         ทุกท่าน กระผมนายโกญจนาท  ศิลากลาง ขออภิปรายงบประมาณรายจ่าย
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติม า 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 58,500,000 บาท เป็นการ
    ตั้งงบประมาณมากกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอพูด
    ถึงวัสดุเชื้อเพลิง ในส่วนแผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 
    170,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็น
    การตั้งงบประมาณที่มีจ านวนเงินที่มากเกินความจ าเป็นและอีกส่วนหนึ่ง
    แผนงานเคหะและชุมชน ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงก็ตั้งไว้อีก 80,000 
    บาท รวมเป็นเงิน 250,000 เฉลี่ยการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของอบต.คูขาด เดือน
    ละ ประมาณ 20,800 บาท และเฉลี่ยเป็นวันตกวันละ 800 -850 บาท 
    งบประมาณท่ีตั้งไว้ในการจัดซื้อรถยนต์คันใหม่ 1 คัน เป็นเงิน 868,000 บาท
    ซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพราะอบต.คูขาด มีรถยนต์อยู่
    แล้ว 3 คัน จึงเห็นควรน างบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาหมู่บ้านที่มีทั้ง 21 
    หมู่บ้าน ที่มีความจ าเป็นจริงๆ เพราะในส่วนของงบประมาณแต่ละหมู่บ้าน 
    เฉลี่ยได้หมู่บ้านละ 200,000 กว่าบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็น
    จ านวนน้อยมากต่อความต้องการของประชาชน บางครัวเรือนยังไม่มีถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าถึง เข้าหน้าฝนการสัญจรไปมาก็ล าบากเป็นหลุมเป็นบ่อ 
    เห็นว่าไม่สมควรจัดซื้อรถยนต์ในตอนนี้ ควรน าเงินมาพัฒนาหมู่บ้านจะ ดี ก ว่ า
    ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการฝึกอบรม สัมมนา                   
    ทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
    ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต.คูขาด ท่านคณะผู้บริหาร
    ควรประเมินว่าหลังจากอบรมมีการน าความรู้ที่ไปศึกษาดูงานมาใช้ให้เกิด
    ประโยชน์หรือไม่ เห็นแต่ศึกษาดูงานที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้น ามาพัฒนาหรือ
    ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด และตามโครงการปลูกต้นไม้ที่ผ่านมา 
    ปลูกแล้วควรดูแลรักษา ให้เป็นเช่นเดียวกันกับการปลูกต้นไม้ที่บึงคูขาด ซึ่งมี
    การดูแลรักษาเป็นอย่างดี ต้นไม้เจริญเติบโต งอกงามเห็นได้ชัดเจน ส่วน
    โครงการอบรมอ่ืนๆ ที่ผ่านมานั้น ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ สิ้นเปลืองงบประมาณ  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
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นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ตามที่ท่านเห็นว่าการตั้งจ่ายประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 170 ,000 บาท             
นายก อบต. คูขาด  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นการตั้งงบประมาณ
    ที่มีจ านวนเงินที่มากเกินความจ าเป็นและอีกส่วนหนึ่ง แผนงานเคหะและชุมชน
    ประเภทวัสดุ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งก็ ตั้ ง ไว้ อี ก  80 ,000 บาท  รวม เป็ น เงิน                
    250,000 บาท นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าด้วยงานของ อบต.คูขาด นั้นส่วนใหญ่
    จ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการติดต่อราชการ ออกตรวจงานการก่อสร้างต่างๆ                 
    ส่งเอกสารหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด ตลอดจนงานตามอ านาจหน้าที่ของ      
    อบต. คูขาด ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส านักงาน อบต.คูขาด ไม่เพียงพอกับการ     
    ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีรถยนต์เพ่ิมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก     
    ขึ้นและทันต่อเวลา 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  งานด้านบริการประชาชนที่คณะผู้บริหารบอกไม่เคยมีปัญหาหรือมีปัญหาแก้           
ส.อบต. หมู่ที่ 1   ไขแบบเร่งด่วน แต่เท่าที่กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนงานด้าน
    การติดต่อกับเจ้าหน้าที่มีเรื่องติดขัดอยู่บ้าง เช่นการแก้เอกสารหลายครั้งท าให้
    เสียเวลา และเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนถึง 6 ปี          
    ซึ่งมีกรณีลูกบ้าน หมู่ที่ 1 ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเอกสาร
    ครบถ้วน ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ปัจจุบันเด็กอายุ 2 ปีกว่าแล้ว ยังไม่ได้รับเงิน
    อุดหนุนเด็กแรกเกิดเลย ติดต่อมาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้า 
    ขอให้ติดตามให้ด้วย 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ ผู้ รับลงทะเบียนเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด เมื่อรับ            
นายก อบต.       ลงทะเบียนแล้ว ได้ส่งเอกสารไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
    มนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือด าเนินการพิจารณาต่อไป       

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  ชี้แจงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 แก้ไข
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
    วาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลง
    มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
    ประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน    
    เรื่องนั้นสมควร เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภา  
    ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน  ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม    รับหลักการ  จ านวน    37     เสียง 
ไมร่ับหลักการ จ านวน    1      เสียง  *นายโกญจนาท  ศิลากลาง 
งดออกเสียง จ านวน    -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี     5.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563   

นายพจน์  พิรักษา   เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา         
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
    ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
    ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน
    ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    ต าม ข้ อ  105 (3) ถื อ เป็ น ค ณ ะก ร รม ก า รส ามั ญ ต าม ข้ อ  103 (1)                       
    จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด      
    คน ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น     
    เสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น   
    รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
        ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้
    เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ   
    เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
    ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้แจ้งให้
    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ 
    ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ
    จ าน วนกี่ ท่ าน  คื อ  ไม่ น้ อยกว่ าส ามแต่ ไม่ เกิ น เจ็ ดคน  และ เห็ น ควร                  
    คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ และเชิญสมาชิกสภาฯเสนอพร้อมผู้รับรอง      
    อย่างน้อยสองคน    
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นายประกาย  นรินทร์นอก เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน และควรเป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต. หมู่ 11   สามัญ   
     ผู้รับรอง 1.นายแหยม  แสวงนอก   

  2.นางสายรุ้ง  เศษมา  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกมาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน  ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้มี 5 ท่าน 

ที่ประชุม    เห็นชอบ  จ านวน    38    เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน    - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.คูขาด มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 5 คน  
    และมีมติเห็นชอบ 38 เสียง  

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มจากกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ   

นายจ าลอง  การบรรจง  เสนอ  1.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง 
ส.อบต.หมู่ 8     ผู้รับรอง 1.นางวรรณมาลา  หอมสมบัติ 
       2.นางล ายวง  นรินทร์นอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 38 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 1  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1   
    เห็นชอบ  จ านวน    38    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ 
 
 



12 
 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  เสนอ 2.นางทุเรียน  ชัยชนะ 
ส.อบต.หมู่ 14     ผู้รับรอง 1.นายธนธรณ์  พะธะนะ 
       2.นายอนันต์  ปราบมะเริง 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 38 ท่าน ขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 2  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นางทุเรียน  ชัยชนะ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2   
    เห็นชอบ  จ านวน    38   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ 

นางทุเรียน  ชัยชนะ  เสนอ 3.นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์   
ส.อบต.หมู่ 10     ผู้รับรอง 1.นางภารดี  ภักดีแก้ว   
       2.นางนวล  อินทร์ภิรมย์ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 38 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 3  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3   
    เห็นชอบ  จ านวน   38   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ 

นายสมจิตร ภาสนิท  เสนอ 4.นางส าเนียง  นรินทร์นอก 
ส.อบต. หมู่ 19     ผู้รับรอง 1.นางบงกช  ทองสุกนอก 
       2.นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 38 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 4  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นางส าเนียง  นรินทร์นอก เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4   
    เห็นชอบ  จ านวน    38    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ 

นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ เสนอ 5.นายคุณเดช  ชมนาวัง 
ส.อบต.หมู่ 19     ผู้รับรอง 1.นายสมนึก  ศรีสุขกลาง 
       2.นางอนุวาส  เพชรสร 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีประชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 38 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 5  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายคุณเดช  ชมนาวัง เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5   
    เห็นชอบ  จ านวน   38    เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2563 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย                 
    5 ท่าน ดังนี้ 
    1.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่1 
    2.นางทุเรียน ชัยชนะ   เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่2 
    3.นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์ เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่3 
    4.นางส าเนียง  นรินทร์นอก เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่4 
    5.นายคุณเดช  ชมนาวัง  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่5 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ   
ประธานสภาฯ  

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.     
เลขานุการสภาฯ    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 49 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
    ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
    ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
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    สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
    ญัตติด้วย  

นายพจน์  พิรักษา  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ    แปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปร       
    ญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ต้องก าหนดระยะเวลาใน
ประธานสภาฯ   การเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงแจ้งสมาชิกที่จะเสนอค าแปร
    ญัตติ ให้ เสนอต่อคณะกรรมการ  ตั้ งแต่ วันที่  6-8  สิ งหาคม 2562             
    เวลา 08.30น. - 16.30 น. เชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งที่ 2 ใน  
    วันที่ 10 สิงหาคม 2562 และรายงานผลของคณะกรรมการแปรญัตติ               
    ส่งให้ประธานสภาฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติฯ ครั้ งแรกใน วัน จันทร์  ที่  5   
เลขานุการสภาฯ   สิงหาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาฯ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  นัดหมายการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  25 62           
ประธานสภาฯ   ในวันพฤหัสบดี ที่ 15  สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  (วาระที่ 2,3)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.00 น.- 13.00น. 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00น. 

 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์  พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายบุญส่ง  จัดนอก  เรื่องถนนสายโนนตาแก้ว-วังยาว ทางจังหวัดแจ้งให้ทาง อบต.คูขาด ด าเนินการ
รองนายก อบต.   ท าสัญญาจ้างได ้   

ที่ประชุม    รับทราบ  

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  1.เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
นายก อบต.   2.เรื่อง ต าบลคูขาดได้รับคัดเลือกเข้าประกวดต าบลสะอาด 
     3.เรื่อง สถานที่จัดงาน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ โรงเรียนเมืองคง 

ที่ประชุม    รับทราบ  
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นายพจน์  พิรักษา   สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์ ท่านสมาชิกที่สงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียน 
นักพัฒนาชุมชน   แล้วยังไม่ได้รับเงิน ในฐานะผู้รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการขอชี้แจง
    รายละเอียด ดังนี้ กรณีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงิน นั้น เกิดจากรายได้เฉลี่ย
    ในครัวเรือนเกินตามที่ระเบียบก าหนด และกรณีที่ผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่ตรง
    ตามความจริง  ส าหรับรายที่มีปัญหายังไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก ทางอบต. ได้
    ประสานติดตามผลให้ทุกราย จากรายที่ไม่ได้รับเงินก็ได้รับเงินทุกราย ส่วนราย
    ที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่อ ขอเชิญท่านไปสอบถามที่จังหวัดร่วมกัน จะได้ทราบว่าเป็น
    เพราะเหตุใดถึงยังไม่ได้รับเงิน และปัจจุบันนี้ ทางอบต.ยังไม่สามารถตรวจสอบ
    ข้อมูลให้ได้ เนื่องจากจังหวัดปิดปรับปรุงระบบ เนื่องจากมีการขยายฐานรายได้ 
    จาก 36,000 บาท เป็น 100,000 บาท  และเพ่ิมการรับเงินจาก3 ปี เป็น  
    6 ปี ตามระเบียบใหม่ 

นายพจน์  พิรักษา   สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีเพ่ิมเติม  

นายพจน์ พิรักษา   ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อม
กล่าวประธานสภาฯ  ปิดการประชุม  

ปิดการประชุม   เวลา  14.00 น. 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 

(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจสอบ 

(นายโกญจนาท   ศิลากลาง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายสุรชัย   นรินทร์นอก) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายจ าลอง   การบรรจง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจสอบ 

(นางส าเนียง  นรินทร์นอก) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่  ....................................... 
 

 

(ลงชื่อ)                           

(นายพจน์  พิรักษา) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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