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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันพฤหัสบดี ที่  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  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 นายจักรอมรชัย        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 นายธนธรณ์         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 นางทุเรียน 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  39    คน 
     ลา      -    คน    
     ขาด      1    คน **นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
     รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นางพยอม   ยิ่งนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นายบุญส่ง   จัดนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

 5 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 7 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
 8 นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
10 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายพจน์  พิรักษา   มอบหมายให้ นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ   รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์   ตร ว จสอบร ายชื่ อ ส ม าชิ ก สภ า ฯ   ม าป ร ะชุ ม ค รบอง ค์ ป ร ะชุ ม แ ล้ ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศอ าเภอคง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
    คูขาด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563   ลงวันที่ 6 มีนาคม  2563                  
    จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ประชุมตามระเบียบวาระ   
    ต่อไป 
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นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  สมัยสามัญ สมัยที่  2   ประธาน
สภาฯ           ประจ าปี  2563 และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63  วันศุกร์ ที่ 14                 
    มีนาคม 2563 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 33 
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้          
    ตรวจและให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ      
    ประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี        
    โอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น      
    รับรองรายงานการประชุมนั้น 
           การแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา     
    ท้องถิ่น  ดังนั้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ก็เป็นอ านาจของมติสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้สมาชิกสภา     
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา            
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วยค่ะ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือ   
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์ พิรักษา   เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563      
    ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการ             
    แก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 

นายพจน์  พิรักษา  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุม            
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้                               
    สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยวิสามัญ           
    สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕63 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ดังนี้  
    -รับรองรายงานการประชุม 38 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคู ขาด                 
    วิสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕63 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม  พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    

    5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯอ่านรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  รายการขออนุมัติโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 
นายก อบต.คูขาด  มีรายการดังนี้ 

    กองส่งเสริมการเกษตร 
1.โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321) งบด าเนินงาน(30000) หมวดค่าใช้สอย 
(320000) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)(1) โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์   เพ่ือ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 1  โครงการ จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 30,000.- บาท 
(-สามหม่ืนบาทถ้วน-) 
- โอนลดงบประมาณจาก แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) งบบุคลากร(520000) หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (52200) 
ประ เภท เ งิ น เดื อนพนั กงาน  (220100)  ตั้ ง ไ ว้  790 ,920. -  บาท                          
(เจด็แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ  686,106.- บาท                  
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(หกแสนแปดหมื่ นหกพันหนึ่ ง ร้ อยหกบาทถ้ วน ) จ านวนที่ ขอโอนลด                 
30,000.- บาท (-สามหม่ืนบาทถ้วน-) 

2. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) งบลุงทุน (5400000)หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
(5410000) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน(410100) (1) เก้าอ้ี ระดับ 3 
จ านวน 2 ตัว จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
- โอนลดงบประมาณจาก แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน ประเภท 
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100) ตั้งไว้ 790,920.- (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
เ ก้ า ร้ อ ย ยี่ สิ บ บ าท ถ้ ว น )  งบประมาณ ค ง เ หลื อ  656 ,106 . -  บ าท                             
(หกแสนห้ าหมื่ นหกพันหนึ่ ง ร้ อยหกบาทถ้ วน )  จ านวนที่ ขอ โอนลด                   
5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          38 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบรับรองบันทึกข้อตกลง MOU ในการด าเนิน
โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า    

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ อ่านรายละเอียดการขอความเห็นชอบรับรองบันทึกข้อตกลง 
ประธานสภาฯ   MOU ในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า   
 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ความเป็นมาของโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ในการผลิต
นายก อบต.คูขาด  ไฟฟ้า เนื่องจากสภาวะปัจจุบันบ้านเมืองเจริญขึ้นมาก ปัญหาที่ตามมานั้นมีมาก                                        
    โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งอบต.คูขาด ได้รับมอบหมายจากอ าเภอและจังหวัด                                                                            

ให้ด าเนินการรณรงค์เรื่อง การก าจัดขยะ ภายใต้โครงการโคราชเมืองสะอาด 
ส าหรับโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าได้ก าจัด
ขยะและยังมีการน าไปผลิตไฟฟ้าด้วย เนื่องจากประเทศไทยเราขาดแคลนไฟฟ้า 
ซึ่งเริ่มต้นด้วยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือคัดเลือก cluster เพ่ือเป็น
ตัวแทนหลักในการด าเนินการ ซึ่งอปท.ที่ตกลงท า MOU นั้น จะต้องน าขยะใน



๖ 
 

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบส่งให้โรงงานก าจัดขยะทุกวัน ในปัจจุบันบ่อก าจัดขยะตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของ อบต.เมืองคง อยู่ที่บ้านโนนพิมาน ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าพ้ืนที่ตรง
บ่อก าจัดขยะไม่สามารถด าเนินการสร้างโรงงานก าจัดขยะได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ป่าสงวนหรือ ส.ป.ก. จึงย้ายพ้ืนที่ตั้งโรงงานมาอยู่ในพื้นที่ของบ้านเมืองคง ต าบล    
คูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวนั้น จะต้อง
มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา อบต.คูขาดก่อน 

 
นายอลงกรณ์ จัดนอก  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้ด าเนิน         
รองนายก อบต.เมืองคง  โครงการดังกล่าวโดยการประชุมสภา อบต.เมืองคง ซึ่งสภา อบต.เมืองคง ไดมี้มติ        
    เห็นชอบแล้วนั้น ได้ท าหนังสือไปยังมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม       
    เพ่ือให้มูลนิธิเป็นที่ปรึกษา ให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆและศึกษาผลกระทบ    
    จากโครงการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งแต่เดิมพ้ืนที่ตั้งโรงงาน    
    ก าจัดขยะนั้นอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเมืองคง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูแล้วว่าพ้ืนที่            
    ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียวคาบแดงหรือเป็นที่ป่าสงวนหรือ ส.ป.ก.โดยไม่สามารถตั้ง     
    โรงงานอุตสาหกรรมได้ จึงตั้งย้ายพื้นที่ตั้งโรงงานมายังเขตพ้ืนที่ อบต.คูขาด  ส่วน    
    ผลประโยชน์ที่ อปท.ทั้ง 3 แห่ง จะได้รับมีดังนี้  
    - อบต.เมืองคง  

1.ได้ก าจัดขยะถูกต้องตามวิธีการ  
2.ได้ก าไรจากการขายกระแสไฟฟ้า 2%  

-  เทศบาลต าบลเมืองคง  
     1.ได้ก าจัดขยะถูกต้องตามวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-  อบต.คูขาด  
     1.ได้รับภาษีโรงงาน  
     2.ได้ก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเม่ือมีโรงงานต้อง
มีคนงาน คนในเขตพ้ืนที่ของ อปท.ทั้ง 3 แห่งนี้ จะได้รับการพิจารณาก่อน 

 
นางสุกัญญา บัวส าราญ  ในญัตติที่จะขอมติความเห็นชอบจากสภา อบต.คูขาด มี 2 เรื่องนั้น ตามที่ท่าน
ปลัด อบต.คูขาด      นายก อบต.คูขาด และรองนายก อบต.เมืองคง ได้ชี้แจงไปแล้วและตามเอกสาร          
    ที่ส่งให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดไปแล้วนั้น อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ศึกษา      
    โครงการดังกล่าวนี้ให้ละเอียด เนื่องจากโครงการนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ การ     
    ขนส่งขยะเข้าโรงงานจะต้องใช้เส้นทางในเขตต าบลคูขาด แต่เรายังไม่ทราบว่า     
    รถบรรทุกขยะนั้นมีน้ าหนักเท่าไหร่ สามารถวิ่งบนถนนของเราได้หรือไม่ ในส่วน     
    ของ อปท.จะต้องน าส่งขยะเข้าโรงงานทุกวันมีระบบป้องกันขยะตกหล่น กลิ่น    
    ขยะ หรือน้ าเสียจากขยะท่ีไหลออกมาหรือไม่ อยากได้ความมั่นใจว่าประชาชนใน    
    เขตต าบลคูขาดของเราจะไม่ได้รับความเดือดร้อน จะไม่ได้ผลกระทบในทางที่      
    เสียหาย เพราะว่าอาจจะเกิดผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง กลิ่น      
    มลภาวะต่างๆ ฯลฯ 



๗ 
 

 
นายชนะชัย พงศ์วิระรัตน์  ข้าพเจ้าเป็นผู้อาศัยและมีที่นาในบริเวณบ่อก าจัดขยะ ซึ่งมีผลกระทบมาก ขยะ   
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2     เกลื่อนกลาด ปลิวลงในที่นาของคนอ่ืน ในช่วงหน้าฝนเกิดกลิ่นเน่าเหม็น เมื่อมี          
    โครงการดังกล่าวนี้เพ่ือที่จะก าจัดขยะ ข้าพเจ้าเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการ     
    ดังกล่าว ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาวบ้านหรือชาวนาที่อาศัยอยู่ใน    
    บริเวณนั้นจะได้หมดปัญหาขยะเกลื่อนกลาดในที่นา ลดมลพิษทางกลิ่นเหม็นเน่า     
    ของขยะ และหมู่บ้านเมืองคง ม.2 ได้ประชุมประชาคมแล้ว ประชาชนในหมู่บ้าน    
    ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน 
 
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา บันทึกข้อตกลง MOU ของโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการท าสัญญาของหน่วยงาน 
หัวหน้าส านักปลัด       ซึ่ง MOU ได้มีการลงนามหรือท าสัญญาไปแล้วโดยหัวหน้าหน่วยงาน แต่จะมีผล        
    บังคับใช้ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มีการรับรองเห็นชอบบันทึกข้อตกลง MOU      
    จากสภา อบต.คูขาดก่อน จึงจะมีผลใช้บังคับได้ 

นางทุเรียน ชัยชนะ  อยากทราบว่าโครงการดังกล่าวนี้ รัฐบาลหรือเอกชนเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของ 
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 10  โครงการ 

นางบุญส่ง จัดนอก  โครงการดังกล่าวนี้เป็นเอกชนลงทุนทั้งหมด ซึ่งการก่อสร้างโรงงานรัฐบาลไม่  

รองนายก อบต.คูขาด  สามารถด าเนินการได้ 

นางบงกช ทองสุกนอก  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า ตามที่ได้ส่งเอกสาร         
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 3   ให้ศึกษาโครงการนั้น ถือว่าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบของ           
    ชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และ        
    ส่วนที่ได้ประโยชน์ก็มีไม่ว่าจะเป็นช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน     
    ใกล้เคียง ก าจัดขยะถูกต้องเพ่ือน าไปผลิตไฟฟ้าต่อไป และหากจะให้รับรอง        
    เห็นชอบบันทึกข้อตกลง MOU ดังกล่าว โดยไม่มีประชาคมหมู่บ้าน เมื่อได้รับ       
    ผลกระทบจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายโกญจนาท ศิลากลาง  ตามที่ได้อ่านเอกสารรายละเอียดโครงการและรายงานการประชุมสภา อบต.            
ส.อบต.หมู่ที่ 1   เมืองคง ทางมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อมศึกษามาซึ่งให้รายละเอียดด้านผลกระทบน้อย    
    มาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดบางขั้นตอนได้   
    เขียนว่า ผู้ด าเนินการได้รับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในขณะนี้ยัง    
    ไม่ได้มีการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเขตต าบลคูขาดเลย               
    ส่วนต าบลเมืองคงได้รับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ไปแล้ว บางพ้ืนที่มี           
    การต่อต้านการด าเนินโครงการดังกล่าว เห็นควรว่าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลง      
    ชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคูขาดพร้อม     
    ด้วยให้บันทึกรายงานการประชุมไว้ด้วย 

นายสุรชัย นรินทร์นอก  โครงการดังกล่าว ได้ศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ศึกษานั้น ถือว่าเป็น
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 14     โรงงานที่มีมาตรฐาน แต่ยังขาดการท าประชาพิจารณ์ของประชาชนในหมู่บ้าน        



๘ 
 

    ต้องประชุมประชาคมในหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับรู้ ส่วนใหญ่โรงงานทั่วไป                
    การขนส่งเข้าออกโรงงานจะต้องหากจากชุมชน 3-5 กิโลเมตร แต่โรงงาน       
    ดังกล่าวนี้อยู่ในพ้ืนที่ชุมชน จะเกิดผลกระทบของการสัญจรของชาวบ้านหรือไม่         
    อยากให้ผู้ด าเนินโครงการลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าจะเกิดผลกระทบ    
    ในเรื่องใดบ้าง มีผลดีผลเสียอย่างไร  

นายสมจิตร ภาสนิท ส าหรับการให้รับรองเห็นชอบ MOU เห็นว่าควรจะให้มีการจัดประชุมประชาคม 
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 19 ในหมู่บ้านก่อน หากสมาชิก สภาฯ ตัดสินใจไปแล้ว เมื่อชาวบ้านร้องเรียนมาจะ

แก้ไขปัญหาในส่วนนี้อย่างไร ตอนนี้ชาวบ้านยังไม่รู้ว่าจะมีการสร้างโรงงานก าจัด
ขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปชี้แจงความเข้าใจผลดี 
ผลเสีย ผลกระทบต่างๆให้ชาวบ้านได้รับรู้ เพ่ือจะได้ตัดสินใจร่วมกัน 

นายเปลื้อง กระจ่างโพธิ์  โครงการดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี แต่ยังไม่ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 18     หากสมาชิก สภาฯ ตัดสินใจไป เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะแก้ไขปัญหาอย่างไร     
    ส าหรับผลกระทบนั้นมีแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผลดีผลเสีย 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ในฐานะคณะผู้บริหารและเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่                           
นายก อบต.คูขาด  รับผิดชอบ อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ท าความเข้าใจกับประชาชน และอยากให้      
    ประชาชนมีความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือความถูกต้องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต      
    ต่อไปนั้น ดังนั้น คณะผู้บริหารขอถอนญัตติข้อ 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบ      
    รับรองบันทึกข้อตกลง MOU ในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วย     
    การน าไปใช้ผลิตไฟฟ้า และ 5.3 ขอความเห็นชอบท ากิจการนอกเขตในการ      
    ด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าขององค์การ       
    บริหารส่วนต าบลเมืองคง ซึ่งทั้งญัตติทั้ง 2 เรื่องนี้ มีความเกี่ยวข้องกัน จึงขอ    
    ถอนญัตติออกไปก่อน และจะได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ มูลนิธิ             
    สิ่งแวดล้อมหรือที่ปรึกษาโครงการให้มาจัดเวทีประชาคม เพ่ือชี้แจงรายละเอียด     
    ให้ประชาชนได้รับรู้ผลกระทบ ผลได้ ผลเสีย  

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 38 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติให้ถอนญัตติ 5.2 และ 5.3  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          38 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ขอชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด           
หัวหน้าส านักปลัด      โควิด-19 ตามที่ได้ส่งเอกสารให้ท่านพิจารณาชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้รับ           
    ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมีจ านวนมาก ซึ่งบางคนไม่ได้รับผลกระทบ        
    จากสถานการณ์ดังกล่าวจริง และที่ได้รับผลกระทบจริง เช่น บ้านปอบิด                  
    ที่กลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จ านวน 8 รายนั้น ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ไม่ได้        
    ท างาน ไมส่ามารถออกไหนได้เลย  เช่นนี้ถือว่าเขาได้รับผลกระทบจริงๆ และ      
    จะต้องพิจารณาว่าการช่วยเหลือของ อบต. จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับรัฐบาล 

นายโกญจนาท ศิลากลาง อยากให้ อบต. ชี้แจงหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับให้การช่วยเหลือ ให้ชัดเจน 
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 1 

นางกาญจนา เพียนอก เรื่องการช่วยเหลือจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด -19 หมู่ที่ 5 ไม ่
สมาชิก สภาฯ หมู่ที่ 5 ทราบว่ามีการช่วยเหลือดังกล่าวและไม่ได้รับเอกสาร 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  1. ถนนสายโนนตาแก้ว - วังยาว ได้ผู้รับจ้างแล้ว ก าลังลงมือด าเนินการ 
นายกอบต.คูขาด   2. ถนนสายโคกเสี่ยว ได้รับงบประมาณ จาก อบจ.นครราชสีมา ได้ผู้รับจ้างแล้ว 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  14.00  น. 
 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายจักรอมรชัย   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 

 
 



๑๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


