
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 

วันศุกร์ ที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  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 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 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่16 
29 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่17 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
31 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
32 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
33 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
34 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
35 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
36 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
37 นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  37    คน 
     ลา          คน    *นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
        *นางสาววรรณมาลา หอมสมบัติ 
       ขาด       -    คน  
        
     รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-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. นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 

10. น.ส.สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
    คูขาด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 

2563  
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นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่   3 ครั้งที่  1   ประจ าปี   2563                   
    ลงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ                       

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  วันศุกร์               
    ที่ 24 กรกฎาคม  2563   ซึ่งทางเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด   
    แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่านแล้ว 

นายจักรอมรชัย  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 
 

นายคุณเดช ชมนาวัง   ขอแก้ไขหน้า 5  ในโครงการถนนดินยักระดับบดทับแน่นบ้านคงถาวรหมู่ที่ 17  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่17  จากเดิมเป้าหมายจากนานายผล มีศิลป์ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา              

0.10 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร เป็นเป้าหมายจากนานายมานิจ ไตรคุ้มดัน 
ถึงนายผล มีศิลป์ กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร สูงเฉลี่ย               
1 เมตร 
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นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯมีท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุม 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัย 
    สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 
    2563 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 37 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 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ยื่นญั ตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอชี้แจงระเบียบและ    
    กฎหมายและขั้นตอน วิธีการจัดท างบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป 
    ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗        
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่7 พ.ศ. ๒๕6๒ 
    ข้อ 46  (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้     
    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็น
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
    - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ
    พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว     
    - 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. 2564 ต่อสภา อบต.คูขาด              
    ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับสมาชิกสภาฯ      
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะได้เสนอร่าง 
นายก อบต.   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25 64  ต่อสภา                   
    อบต.คูขาด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล           
    คูขาด จึงขอชี้แจงให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ รายละเอียดดังนี้ 

    1.สถานะการเงินการคลัง 
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   2.การบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.ค าแถลงงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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4.ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

 

 

 

 

    

5.บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  อ่านรายละเอียด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
นายก อบต.   รายละเอียดตามเอกสาร หน้า 1/122 ถึงหน้า 122/122  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายทวีเดช วงศรีลา  - ขอแก้ไขในหน้า 91/122 จากโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น            
ผอ.กองช่าง   บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 เป็น โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้าน                                             

โนนไร่ หมู่ที่ 20  
- หน้า 97/122 3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง 1 เฟส บ้านน้อย หมู่ที่ 7 และ 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และ
แรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส บ้านดอนเต็ง หมู่ที่  15 ที่ยังไม่ได้ใส่
จ านวนต้นเสาไฟฟ้าไว้ เนื่องจากทางการไฟฟ้ายังไม่ได้ออกส ารวจว่าจะต้องใช้
จ านวนเท่าใด ได้ประสานการไฟฟ้าแล้วจะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 
นายพจน์ พิรักษา   ขอแก้ไขหน้า 91/122 11.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง
ประธานสภาฯ   บดทับแน่นบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 จากเดิมขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว  

500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร สูง 0.50 เมตร 

 
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ขอแก้ไขหน้า 43/122 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
หัวหน้าส านักปลัด  ถังบรรจุน้ าเอนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร จากเดิมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ทั่วไป เป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
นายสุรชัย นรินทร์นอก  ขออภิปรายเรื่องรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการหมายความว่าอย่างไร ท าไมต้อง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ตั้งงบประมาณดังกล่าวนี้ไว้ทุกแผนงาน 

 
นางทุเรียน ชัยชนะ  ขออภิปรายหน้า 10/122 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบล 1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 400 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เช่น ค่า
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการ
สอบสวน เงินรางวัลน าจับส าหรับจ่ายเป็นรางวัลน าจับกุมผู้กระท าความผิด
ข้อบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนๆ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฯลฯ ดิฉันเห็นว่า
เป็นงบประมาณจ านวนมาก ขอตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ และอยากให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาน าเงินที่ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในงบประมาณโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
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นายสุรชัย  นรินทร์นอก  ขออภิ ป รายหน้ า 33/122  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้าง ค่ าก่อสร้างสิ่ ง                     
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14   สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

ต าบลคูขาด จ านวน 150,000 บาท เห็นว่ามีการปรับปรุงบ่อยแล้ว และไม่
น่าจะมีบริเวณใดที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม 
 

นายพจน์ พิรักษา   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสภาฯอภิปราย 
ประธานสภาฯ 
 
นางสุกญัญา บัวส าราญ  ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย เรื่องรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการนั้น 
ปลัด อบต.คูขาด   จะมีรายละเอียดหลายรายการ และจะปรากฏในทุกแผนงาน เช่น ส านักปลัด  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของอบต.นั้นจะแยกส่วนราชการในหน่วยงาน หรือ
กองต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ประจ ากอง มีค่าใช้จ่ายประจ าของแต่ละกอง ที่ต้องแยก
งบประมาณในแต่ละกองเนื่องด้วย แต่ละกองมีความจ าเป็นแตกต่างกัน เช่น 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ค่าธรรมเนียมศาล ค่ารังวัดที่ดิน หากแต่ละหมู่บ้านมีความ
ประสงค์ขอให้รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์เราสามารถเบิกงบประมาณในส่วนนี้
ได้ รวมถึงค่าจัดท าเอกสารข้อบัญญัติ การล้างเครื่องปรับอากาศจะต้องใช้
งบประมาณในส่วนนี้  ในส่วนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ตั้งงบประมาณไว้ 400 ,000 บาท นั้นเพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนอปพร.ในช่วง 7 
วันอันตราย ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบ 
และงบประมาณที่ตั้งไว้ 300 ,000 บาท เพ่ือเป็นงบในการจัดซื้ออุปกรณ์
เลือกตั้ง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาด ตั้ งงบประมาณจ านวน 150 ,000  บาท จ าเป็นที่ ต้องตั้ ง
งบประมาณในส่วนนี้ เนื่องจากอบต.คูขาด จะมีการประเมิน อพ.สธ. รับเกียรติ
บัตร ก1 ในเรื่องอาคารสถานที่จะต้องพร้อม จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะ
บริเวณรอบอาคารสถานที่ มีการปลูกต้นไม้ตกแต่งเพ่ิมเติม 

 

นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา - ค่าตอบแทนในแผนงานสาธารณสุข ที่ตั้ งงบประมาณไว้เยอะ เนื่องด้วยมี
หัวหน้าส านักปลัด  หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประกาศการจ้างงาน 

นักบริบาลท้องถิ่นหรือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 2 คน ค่าตอบแทนเดือนละ 
5,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี 
- โครงการอุดหนุนหมู่บ้านๆละ 20,000บาท ได้ใส่โครงการเดิมไว้ หากท่าน
ต้องการเปลี่ยนโครงการให้ท่านแจ้งด้วยเพื่อจะได้แก้ไขค าชี้แจงต่อไป 

 

นายพจน์ พิรักษา   การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการนั้น จะต้องตั้งงบประมาณของ
ประธานสภาฯ   แต่ละกอง เพราะว่าภารกิจของแต่ละกองแตกต่างกัน เช่น การจ้างเหมาบริการ 

แม่บ้านนั้น จะมีแม่บ้านของส านักงาน แม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้อง
ใช้งบประมาณของกองนั้นในการจ้างเหมา 

 

นายโกญจนาท ศิลากลาง  การขออภิปรายนั้น หากมีสมาชิกสภาฯหรือคณะผู้บริหารจะอภิปราย ขอให้ยก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1  มือตามระเบียบ 
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ข้อบัญญัติในปีงบประมาณ2563 และ ปีงบประมาณ 2564 มีงบบุคลากร
เพ่ิมจาก ปีงบประมาณ  2562 จ านวน 3 ล้านบาท ซึ่งมองว่าจะมีการจ้าง
เพ่ิมขึ้นแต่ยังคงให้บริการประชาชนเหมือนเดิม อยากให้ท่านมองเห็น
ความส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณโครงสร้างพ้ืนฐานน้อยมาก 
ประมาณ 5,800,000 บาท และงบประมาณของโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน 300,000 บาทนั้น อยากอภิปรายความชัดเจนของโครงการดังกล่าวนี้
ด้วย ในส่วนของเงินโบนัสเห็นว่าเป็นงบประมาณที่เยอะ อยากทราบว่ามี
หลักเกณฑ์หรือระเบียบการจ่ายอย่างไร 

 
นางสุกัญญา บัวส าราญ  ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือ
ปลัด อบต.คูขาด   เงินโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบการจ่ายเงินนั้น จะต้องมี 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่ขอรับประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 8 
เดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง 
ส่วนพนักงานจ้างต้องมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ก่อนที่จะจ่ายเงินโบนัส
ต้องดูผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินด้วย และจะต้องได้รับการประเมิน
จากจังหวัด 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน  ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม    รับหลักการ  จ านวน    37     เสียง 
ไมร่ับหลักการ จ านวน    -  เสียง    
งดออกเสียง จ านวน    -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี     5.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564   

นายพจน์  พิรักษา   เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา         
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
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    ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ งร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
           ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี        
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง      
    ข้อบัญญัติตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 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. 2564 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    

นายโกญจนาท ศิลากลาง  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน และควรเป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่1   สามัญ   
    ผู้รับรอง 1.นางบงกช ทองสุกนอก  2.นายประกาย นรินทร์นอก  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน  ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้มี 5 ท่าน 

ที่ประชุม    เห็นชอบ  จ านวน    37    เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน    - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.คูขาด มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 5 คน  
    และมีมติเห็นชอบ 37 เสียง  
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นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มจากกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ   

นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด  เสนอ  1.นางทุเรียน  ชัยชนะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  ผู้รับรอง 1.นางอนุวาส  เพชรสร 2.นางส าเนียง  นรินทร์นอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 37 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 1  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นางทุเรียน  ชัยชนะ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1   
    เห็นชอบ  จ านวน    37    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ 

นายสมนึก  ศรีสุขกลาง  เสนอ 2.นายคุณเดช  ชมนาวัง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ผู้รับรอง 1.นายแหยม  แสวงนอก 2.นางกาญจนา  เพียนอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 37 ท่าน ขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 2  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายคุณเดช  ชมนาวัง เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2   
    เห็นชอบ  จ านวน    37   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ 

นางทุเรียน  ชัยชนะ  เสนอ 3.นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ผู้รับรอง 1.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง 2.นางกาญจนา    อามาตย์สมบัติ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 37 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 3  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3   
    เห็นชอบ  จ านวน   37   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ 

นายสมจิตร ภาสนิท  เสนอ 4.นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผู้รับรอง 1.นางบงกช  ทองสุกนอก  2.นางนวล  อินทรภิรมย์ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 37 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 4  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4   
    เห็นชอบ  จ านวน    37    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ 

นายจ าลอง  การบรรจง  เสนอ 5.นายสมหมาย  ปัญจมาตย์ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ผู้รับรอง 1.นางคนึง    จันทร์นอก   2.นายโกญจนาท  ศิลากลาง 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีประชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 38 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 5  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายสมหมาย  ปัญจมาตย์ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5   
    เห็นชอบ  จ านวน   37    เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2564 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย                 
    5 ท่าน ดังนี้ 
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1.นางทุเรียน  ชัยชนะ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่1 
    2.นายคุณเดช  ชมนาวัง  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่2 
    3.นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์ เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่3 
    4.นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์   เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่4 
    5.นายสมหมาย ปัญจมาตย์ เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่5 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ   
ประธานสภาฯ  

นายจักรอมรชัย   จันทราไพสนธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.     
เลขานุการสภาฯ    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 49 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
    ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
    ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
    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
    ญัตติให้เสนอต่อคณะกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  15-17  สิงหาคม 2563             
    เวลา 08.30น. - 16.30 น. เชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งที่ 2 ใน  
    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 และรายงานผลของคณะกรรมการแปรญัตติ               
    ส่งให้ประธานสภาฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

นายจักรอมรชัย   จันทราไพสนธ์  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติฯ ครั้ งแรกใน วัน ศุกร์  ที่  14   
เลขานุการสภาฯ   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาฯ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  นัดหมายการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  25 63           
ประธานสภาฯ   ในวันจันทร์ ที่ 24  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  (วาระที่ 2,3)  

ที่ประชุม  รับทราบ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.00 น.- 13.00น. 
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เริ่มประชุม   เวลา 13.00น. 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารอ่านรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย
นายก อบต.คูขาด  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  รายการดังนี้ 

1.  โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน
บริหารงานคลัง  (00113)  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี  
5330000)  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์   (5331400)     จ านวนเงินที่ขอ
โอนเพิ่ม  50,000.-  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   

- โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน
บริหารงานคลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  
(รหัสบัญชี  5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (5220100)  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  299,266.-  บาท  จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
50,000.- บาท     (หา้หม่ืนบาทถ้วน)   
2.  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน
บริหารงานคลั ง  (00113)  งบลงทุน   หมวดครุภัณ ฑ์   (รหั สบัญ ชี  
5420000)  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (5411600)  เครื่องพิมพ์ 
Multifuntion เล เซอร์  ห รื อ  LED ขาวด า   จ านวน เงิน ที่ ข อ โอน เพิ่ ม  
10,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   

- โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน
บริหารงานคลั ง  (00113)  งบลงทุน   หมวดครุภัณ ฑ์   (รหั สบัญ ชี  
5420000)  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (5411600)  เครื่อง
สแกนเนอร ์ จ านวนเงินที่ขอโอนลด  10,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   

 

นางสุกัญญา บัวส าราญ  ขอตัดรายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ปลัด อบต.คูขาด   2563 ในรายการที่  1.  โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป      

(00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบด าเนินงาน  หมวด  ค่าวัสดุ  
(รหัสบัญชี  5330000)  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์   (5331400)     
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  50,000.-  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
- โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี  
5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  (5220100)  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  299,266.-  บาท  จ านวนเงินที่ขอโอนลด 50,000.- 
บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  เนื่องด้วยการโอนงบประมาณในส่วนนี้เป็นรายจ่าย
ประจ าซึ่งเป็นอ านาจของคณะผู้บริหาร และขออนุมัติโอนงบประมาณในข้อ 2. 
เท่านั้น 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์  พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  คณะผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด ได้พิจารณาร่วมกันว่าจะมีการจัด              
นายก อบต.   โครงการศึกษาดูงาน โดยมีเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด  

พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ โดยจะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง – ชลบุรี โดย
ก าหนดไว้ว่าจะจัดในช่วงวันที่ 1-4 กันยายน 2563 แต่กระผมต้องเข้ารับฟัง
ค าพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา ในวันที่ 3 กันยายน 2563 คดีหนอง 
แช่ปอ และการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จะดูงานที่อุทยานแห่งชาติป่าหิน
งาม อ.เทพสถิต และอบต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 27 -28 
สิงหาคม 2563  

  
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง – ชลบุรี จะจัด
หัวหน้าส านักปลัด  ระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2563 ตามท่ีได้ส่งเอกสารแบบตอบรับให้ 

ท่าน และหากท่านใดมีเรื่องสอบถามรายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้
สอบถามกับเจ้าหน้าที ่    

นายพจน์  พิรักษา   สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

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 

(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 
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