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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี  2562 

วันอังคาร ที่   24  กันยายน  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 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 
26 นายสมนึก            ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
27 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่15 
28 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 

29 นางวรรณมาลา      หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 
30 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่17 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
31 นางนวล  อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 17 
32 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 18 
33 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่18 
34 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่19 
35 นายสมจิตร     ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่19 
36 นายอ านาจ           ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 20 
37 นางเรณู  ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 20 

 
      มาประชุม  37    คน 
      ลา      2    คน   *นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
         *นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว 
      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 านวยการกองการศึกษาฯ 
7 นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
9 น.ส.สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ  
ประธานสภาฯ   อ าเภอคง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัย วิสามัญ     
    สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  ลงวันที่ 13 กันยายน  2562  

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศ  อ าเภอคง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                     
เลขานุการสภาฯ    คูขาดสมัย วิสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2562  ลงวันที่  13 กันยายน 
    2562  
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

    ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อพ.สธ. จาก    
    อบต.ทุ่งสว่าง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายพจน์  พิรักษา  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน            
ประธานสภาฯ   ต าบลคูขาด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่  15       
    สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน     
    การประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายโกญจนาท ศิลากลาง  การรับรองรายงาการประชุมสภา ผมเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ          
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ประชุมสภา ขอให้บันทึกรายงานการประชุมที่ท่านประธานสภาฯขอมติ ซึ่งผม
    ได้อภิปรายในลักษณะข้อกฎหมายแต่ไม่มีบันทึกในรายงานการประชุม ท่าน
    เลขาสภาฯ แจ้งว่า ท่านปลัดให้ตัดในส่วนนี้ออก ขอให้ท่านปลัดอธิบายว่าเป็น
    เพราะเหตุใดจึงตัดออก 

นายพจน์  พิรักษา  ตามท่ีท่านอภิปรายมานั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและสอบถาม
ประธานสภาฯ   ท่านปลัดแล้วนั้น ด้วยเหตุผลที่อยากให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
    การประชุมสภาและบันทึกรายงานการประชุมสภานั้น ต้องบันทึกรายงานการ
    ประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย  

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  การประชุมสภานั้น หากมีการอภิปรายก็ต้องลงในบันทึกรายงานการประชุม          
ส.อบต.หมู่ที่ 1   สภาในส่วนที่ได้อภิปรายโต้แย้งด้วย หากมีการตัดข้อความในส่วนที่อภิปราย
    ออกนั้นจะผิดหรือถูก 

นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ตามที่สภาได้ประชุมครั้งที่แล้วนั้น ดิฉันได้เดินทางไปราชการที่จังหวัดขอนแก่น 
ปลัด อบต.คูขาด   จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ท่านประธานสภาฯ ได้ปรึกษาเรื่องนี้ก่อนหน้านั้น
    แล้ว ซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดของดิฉันเอง และขอรับผิดแทนท่าน
    ประธานสภาฯ 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ในการประชุมสภาฯ คราวต่อไปหากมีการอภิปราย ขอให้บันทึกรายละเอียด          
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ด้วย ถ้าประเด็นใดที่ผิดระเบียบข้อกฎหมายตัดออกไปได้ 
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นางทุเรียน  ชัยชนะ  ตามเอกสารแล้ววันนั้น ดิฉันและท่านโกญจนาท ได้โต้แย้งกัน ขอให้ลง              
ส.อบต.หมู่ที่ 10   รายละเอียดให้ด้วย 

นายพจน์  พิรักษา  หากข้อความในการอภิปรายซ้ ากัน ก็จะมีการตัดทอนข้อความบางส่วนออก            
ส.อบต.หมู่ที่ 1    เพ่ือให้รายงานการประชุมสภาฯ กระชับ และให้ได้ใจความมากขึ้น 

นางทุเรียน  ชัยชนะ   ในส่วนของดิฉันไม่ซ้ ากัน 
ส.อบต.หมู่ที่ 10    

นายพจน์  พิรักษา  ในส่วนนี้ ฝากให้ท่านเลขาสภาฯ เพ่ิมรายละเอียดให้มากขึ้น สอบถามสมาชิก
ประธานสภาฯ   สภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2562 

ที่ประชุม    มีมติรับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง   

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศให้ทุกท่ านทราบว่า  มติที่ ประชุมสภา  อบต. คูขาด ครั้ งนี้
ประธานสภาฯ    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ     
    ที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 วันพฤหัสบดี ที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562                      
    โดยมีมติรับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง  

ที่ประชุม    รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.     
    2562 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เสนอญั ตติขออนุ มั ติ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณ                 
นายก อบต.   พ.ศ. 2562 

  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีความต้องการขอโอน      

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายรายการใหม่    
    รายละเอียดดังนี้  
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    1.โอนงบประมาณรายจ่าย  
   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

    หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
    โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด ตั้งไว้ 500,000.00     
    บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 5.ยุทธศาสตร์ใน   
    การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา   
    คุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  แนวทางการพัฒนา                       
    5) ปรับปรุงองค์กรและสร้างบรรยากาศที่ของที่ส านักงาน  3.ปรับปรุง   
    หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  

    1.1 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเดือน   
    พนั ก งาน   ตั้ ง ไว้  2 ,9 3 4 ,0 0 0 .0 0   บ าท   งบ ประมาณ ก่ อน โอน         
    149,318.00 บาท โอนลด  149,318.00  บาท  งบประมาณหลังโอน      
    0.- บาท 

       1.2 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร   
    ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ    
    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการค่าใช้จ่ายในการ   
    เลือกตั้ งท้องถิ่น  ตั้ งไว้  600 ,000 .00  บาท  งบประมาณก่อนโอน             
    150,316.00 บาท โอนลด 150,316 .00 บาท งบประมาณหลังโอน                          
    0.- บาท 

   1.3 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร      
    ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
    ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ   โครงการอบรมให้ความรู้  
    ด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ   
    ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ตั้งไว้ 20,000.00  บาท      
    งบประมาณก่อนโอน 20,000.00 บาท โอนลด  20,000 .00  บาท  
    งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

   1.4 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้ง
    ไว้ 80,000.00  บาท  งบประมาณก่อนโอน 80,000.00 บาท โอนลด  
    80,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน 0.- บาท 

   1.5 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
    ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 
    120,000.00  บาท  งบประมาณก่อนโอน 69,550.00 บาท โอนลด  
    40,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน 29,550.- บาท 
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   1.6 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน                      
    งบด าเนินงาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวด ค่า   
    ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
    รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                  
    ตั้งไว้ 190,000.00  บาท  งบประมาณก่อนโอน 48,140.00 บาท โอนลด    
    48,000.00  บาท  งบประมาณหลังโอน 140.- บาท 

   1.7 โอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริม       
    การเกษตร  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุการเกษตร    ตั้งไว้ 
    30,000.00  บาท  งบประมาณก่อนโอน 24,760.00 บาท โอนลด     
    12,366.00  บาท  งบประมาณหลังโอน 12,394.00  บาท 
    กองช่าง 

  1. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)  
    งาน ไฟ ฟ้ าและถนน  (รหั สบัญ ชี  00242 )  ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่อสร้าง         
    (54100000) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000)  เพ่ือจ่ายเป็นค่า     
    โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคูขาด จ านวนเงินที่ขอโอนเพ่ิม  500,000 บาท                          
    (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า    
    282 ข้อ 225 

 

  - ขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน   
    บริหารงานคลัง (00113) หมวด เงินเดือนฝายประจ า ประเภท เงินเดือน
    พนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 1,250,880 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
    โอน 313,200 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่ขอโอนลด 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

  - ขอโอนลดงบประมาณจาก แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริม   
    การเกษตร (00320) หมวด เงินเดือนฝายประจ า ประเภท เงินเดือนพนักงาน    
    (5220100) ตั้งไว้ 790,920 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 188,620 
    บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จ านวนเงินที่ขอโอนลด    
    188,620 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 

  - ขอโอนลดงบประมาณจาก แผนสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการ
    สังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
    เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ประเภท
    รายจ่าย โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และยากจนที่อยู่ในภาวะยากล าบาก                            
    ตั้ งไว้  30 ,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30 ,000 บาท              
    (สามหมื่นบาทถ้วน) จ านวนเงินที่ขอโอนลด 11,380 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
    สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

   ข้อกฎหมาย           
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 และ ฉบับที่  3 )                     
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    พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27     
    การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง             
    ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    
นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

นายโกญจนาท ศิลากลาง  พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๗ )                  
ส.อบต.หมู่ที่ 1   พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่    
    ดังต่อไปนี้  
    (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็น   
    แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง     
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    เพ่ิมเติม                    
    (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
    กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
    และข้อบังคับของทางราชการ 
    การเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ตามความเข้าใจ คือ การมีเหตุเร่งด่วน ที่จริง
    แล้วสภาฯ มีการประชุมอยู่แล้ว 4 สมัย ถ้าเป็นการเปิดประชุมสมัยวิสามัญนั้น 
    ต้องมีเหตุเร่งด่วนจริงๆ ซึ่งท่านเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพ่ือให้พิจารณา
    การโอนงบประมาณนั้นกระผมเห็นว่ายังไม่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนและขอให้    
    ท่านปลัดชี้แจงระเบียบขอ้กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  

นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
ปลัด อบต.คูขาด   พ.ศ.2547  
    ข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 แล้ว การประชุม
    สภาท้องถิ่นมี  2 ประเภท  คือ  

(1) การประชุมสามัญ 
(2) การประชุมวิสามัญ  
ซึ่งในการก าหนดประชุมสมัยวิสามัญ ตามข้อ 36 มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อ 36 การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(3) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่า

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในต าแหน่ง อาจท าค าร้องยื่นต่อ
นายอ าเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอ
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เรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

ให้น าวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ มีการโอนงบประมาณ ตั้งจ่ ายรายการใหม่ 2               
ส.อบต. หมู่ที่ 1   โครงการ จ านวนเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งโอนงบประมาณไปปรับภูมิทัศน์บึงคูขาด 
    หากท่านเห็นว่ามีความจ าเป็นกว่าการท าถนนหรือส าคัญกว่าความเป็นอยู่ของ
    ประชาชนชาวต าบลคูขาด กระผมขออภิปรายว่าเป็นห่วงความเป็นอยู่ของ
    ประชาชนชาวต าบลคูขาดที่เดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกมากกว่าการปรับ          
    ภูมิทัศน์บึงคูขาดและปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์(หลังเก่า) ซึ่งถือว่าเป็น
    เงินจ านวนมาก ปัจจุบันยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือจาก
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด บางหมู่บ้านก็มีปัญหาความเดือดร้อน และ
    ในช่วงนี้เศรษฐกิจย่ าแย่การที่น างบประมาณไปลงทุนกับ 2 โครงการนี้ มีความ
    จ าเป็นหรือไม่ ซึ่งกระผมเห็นว่าไม่ควรด าเนินการโครงการดังกล่าว เพราะเป็น
    การลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ที่      
    จะปรับภูมิทัศน์บึงคูขาด 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  ตามที่ผมได้ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพมานั้น  การเปิดประชุมสมัย                
ส.อบต. หมู่ที่ 14  วิสามัญนั้นต้องมีความจ าเป็นที่ แท้จริง ต้องเกิดภัยพิบัติ 3 ประการ คือ 
    อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ซึ่งเป็นเหตุความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
    ผมมีความเห็นว่าการปรับภูมิทัศน์บึงคูขาดยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบึงคูขาด     
    พร้อมสร้างพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่หมู่บ้านที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของ       
    ต าบล ถนนมีหลุมลึกขนาดไหน ถนนรอยต่อระหว่างบ้านโนนตาแก้วกับบ้านวัง      
    ยาวขาดการดูแล อยากให้ท่านคณะผู้บริหารไปดูตรงส่วนนี้  ว่าจะแก้ไขปัญหา   
    ได้อย่างไร 

นายประกาย  นรินทร์นอก การโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีความจ าเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งในตอนนี้ชาวบ้าน           
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ต าบลคูขาดมีความเดือดร้อนจ านวนมาก ถนนสายบ้านโนนตาแก้ว ถึง บ้าน         
    วังยาว สามารถหางบประมาณมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้ประชาชนสัญจรไป
    มาได้สะดวก บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 มี 150 หลังคาเรือน ท่านไม่ดูแล ดูแลยัง
    ไม่ครบเลย ใช้งบประมาณไม่เกิน 2 แสนบาท ชาวบ้านก็จะได้รับความ สะดวก
    สบาย เป็นการแสดงเจตนารมณ์ถึงการดูแลชาวบ้าน ซึ่งการโอนงบประมาณใน
    ครั้งนี้ของดออกเสียง 

นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์  ส าหรับการโอนงบประมาณที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนได้อภิปรายไปแล้วนั้น 
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ผมเห็นว่าโอนงบประมาณ 2 โครงการ จ านวนเงิน 1 ล้านบาท 1.โครงการ   
    ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.คูขาด เห็นว่ามีความจ าเป็น เพราะเป็น   
    การปรับปรุงในส่วนราชการที่จ าเป็นต้องใช้เวลามีงานประชุมต่างๆไม่สามารถ   
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    ใช้หอประชุมพร้อมกันได้ 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคูขาด ยังไม่มีความ     
    จ าเป็นเพราะบึงคูขาดยังไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆ จะปรับปรุงตอนไหนก็ได้                
     

นางทุเรียน  ชัยชนะ  ตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณไปปรับปรุง        
ส.อบต.หมู่ที่ 10   ภูมิทัศน์บึงคูขาด ดิฉันเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น และตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ
    ท่านอ่ืนได้พูดถึงเรื่องถนน ดิฉันในฐานะสมาชิกสภาฯ ท าหน้าที่เป็นกระบอก
    เสียงให้ชาวบ้าน ซึ่งถนนสายบ้านเหล่า ออกมาถึงถนนสายโนนตาแก้ว –หนอง
    หนาด อยากให้ท่านคณะผู้บริหารมองเห็นความเดือดร้อนของถนนสายดังกล่าว
    ด้วย ช่วงฝนตกชาวบ้านเดือดร้อนมาก เห็นใจเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียน
    ช่วงฝนตก และตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ต้องมีถนนลาดยางทุกสาย 

นายสมจิตร  ภาสนิท  ขอแสดงความคิดเห็นในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ตั้งจ่ายรายการใหม่  2               
ส.อบต.หมู่ที่ 19   โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ กระผมเห็นด้วย
    กับการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์(หลังเก่า) เพราะว่าทุกครั้งที่มีงานหรือ
    ประชุมต่างๆประชาชนเข้ามาใช้มีส่วนร่วมเยอะ และไม่เห็นด้วยกับโครงการ
    ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคูขาด เพราะว่ายังไม่มีความจ าเป็น 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ    

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  การเปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านสมาชิก
นายก อบต.   สภาฯ มองสังคมให้รอบด้านว่าการบริหารการพัฒนาความเป็นอยู่ขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบริหารอยู่ 3 ฝ่าย ฝ่ายหลัก คือ ข้าราชการ
    ประจ าเป็นผู้รับเอกสาร ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ฝ่ายสมาชิกสภาฯ ซึ่ง
    เป็นตัวแทนของหมู่บ้านเพ่ือสะท้อนปัญหาของและหมู่บ้านมามีปัญหาอย่างไร 
    จะได้เสนอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบร่วมกัน และผู้บริหารมีหน้าที่
    รับเรื่องราวทุกข์สุข ความเดือดร้อนของประชาชน น าไปพิจารณาดูแลปรับปรุง
    แก้ไข ท่านสมาชิกสภาฯจะมองเห็นปัญหาในหมู่บ้านของตนเอง โดยไม่มองถึง
    ภาพรวมของต าบล ทางคณะผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
    งานอ่ืน นอกจากงานที่พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องพัฒนาภาพรวมของต าบล มี
    บางเรื่องที่ไม่สามารถแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ว่าในแต่ละวันได้รับงานเรื่อง
    ใดบ้าง เพราะฉะนั้นเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของสภาฯ จึงไม่ได้แจ้งให้ทราบ และ
    ขอให้ท่านอ่านเอกสาร เรื่องด่วนที่สุด ที่ นม 0023.3/ว 4363 ลงวันที่ 11 
    มิถุนายน 2562 เรื่อง การด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระยะที่ 2 ซึ่งอ าเภอได้
    มอบหมายให้ต าบลคูขาดจัดท าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นคณะ
    ผู้บริหารไม่ได้ท าขึ้นโดยพลการ  ซึ่งบางเรื่องไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ขอแจ้ง
    เรื่องการประมูลงาน ต้องประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถนนสายบ้านงิ้ว
    ได้ผู้รับเหมาและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจากสายบ้านงิ้ว – หนองหนาด 
    ได้ผู้รับเหมาแล้วเช่นกัน ส่วนโครงการถนนสายบ้านสนวนซึ่งผู้รับเหมาได้
    ประมูลงานไปแล้ว แต่มีเงินเหลือ 7 แสนกว่าบาท ตามหลักการประมูลงานถ้า
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    เงินเหลือมากกว่า 15% ของเงินงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
    รายงานให้จังหวัดทราบ พร้อมทั้งส่งหนังสือให้ผู้รับเหมายืนยันว่าสามารถ
    ด าเนินงานได้ตามที่ประมูล ซึ่งการด าเนินการต่างๆนั้นมีหลายขั้นตอน และ
    คณะผู้บริหารเห็นว่าโครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์  (หลังเก่า) มี
    ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ของบ้านเมืองและ
    ประชาชน ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแสดงปริมาณงานและราคา
ประธานสภาฯ   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

นายทวีเดช  วงศรีลา  ส าหรับแบบแสดงปริมาณงานและราคา ปร.4 เป็นแบบรวบรวมรายงานการ
ผอ.กองช่าง   ก่อสร้าง รวมทั้งปริมาณงานและค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าแรงงานส าหรับแต่ละ
    รายการงานก่อสร้าง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและ
    ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี ที่ยังไม่รวมดอกเบี้ย ค่าแฟคเตอร์เอฟ  ฯลฯ  
    ผมอยู่ที่นี่มาหลายปีพอจะมองเห็นสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นในต าบลคูขาด 
    และถนนสายโนนตาแก้ว – บ้านน้อยหนองหนาด ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
    มาประมาณ 14 กิโลเมตร ถือว่าเยอะมาก ถนนถ่ายโอนภารกิจ หมายความว่า 
    ตามพรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น สามารถถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ และการ
    ถ่ายโอนภารกิจถนนมานี้จะได้รับการถ่ายโอนเฉพาะงาน แต่ไม่ได้ถ่ายโอน
    งบประมาณมาด้วย ซึ่งกรณีนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศ และปัจจุบันการจะสร้าง
    ถนนให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นต้องใช้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท ถนนที่เราได้รับ
    การถ่ายโอนมานี้จะต้องใช้งบประมาณในการสร้างเกือบ 80 ล้านบาท ถือว่า
    เป็นงบประมาณที่มาก องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้ด าเนินการขอ
    งบประมาณแล้ว แต่ปีนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณปี 2563 จึง
    ยังไม่ทราบผลว่าจะผ่านหรือไม่ การของบประมาณในแต่ละปีนั้นต้องไม่เกิน 
    10 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้ของบประมาณไป 9.8                
    ล้านบาท และถนนที่เป็นหลุมทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
    ปรับเกรดให้ก่อนเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ในส่วนของคณะผู้บริหารที่ท่านได้อธิบายไปแล้วนั้น การปรับภูมิทัศน์บึง        
ส.อบต.หมู่ที่ 1    คูขาดตามหนังสือสั่งการ ได้ด าเนินการไปแล้ว ตามป้ายโครงการที่ติดตั้งอยู่ที่บึง
    คูขาด กระผมได้ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย งบประมาณในครั้งนั้นได้มีการซื้อต้น
    รวงผึ้ง แต่ท่านยังน าหนังสือสั่งการดังกล่าวมาอ้างในการโอนประมาณขอปรับ
    ภูมิทัศน์บึงคูขาดอีก ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ขอมติปรับปรุงภูมิทัศน์บึง          
    คูขาดแล้ว  

นายบุญส่ง จัดนอก   ตามที่สมาชิกสภาฯได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บึงคูขาดในครั้งนั้น ทางเรายัง
รองนายก อบต.คูขาด  ไม่ได้รับงบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งงบประมาณที่จัดซื้อต้นไม้และท า
    ป้ายเป็นงบประมาณจากกองเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นคน
    ละส่วนกันกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทางคณะผู้บริหารเสนอ ส่วนกิจกรรม



11 
 

    ที่เราจัดขึ้นนั้นได้รับมอบหมายจากอ าเภอคง ให้จัดกิจกรรมและถ่ายรูปรายงาน
    ให้จังหวัดทราบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงคูขาด จะด าเนินการท าถนนลูกรัง
    ภายในบึงคูขาด และด้านหน้าบึงคูขาดจะปูพ้ืนด้วยลูกรังทั้งหมด ประมาณ            
    12 เมตร  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นางบงกช  ทองสุกนอก   ดิฉันเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณเพ่ือไปปรับปรุงภูมิทัศน์บึ งคูขาด               
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ดิฉันเห็นว่าตามหนังสือสั่งการนั้น ถือว่าเป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัว ต้อง
    ด าเนินการให้สมพระเกียรติ 

นายสรุชัย  นรินทร์นอก  พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเมตตาประชาชน ไม่ว่าประชาชนจะได้รับ         
ส.อบต.หมู่ที่ 14   ความเดือดร้อนใดๆพระองค์ท่านจะคอยช่วยเหลือ แต่สวนสาธารณะเฉลิม
    พระเกียรตินี้พระองค์ท่านให้ท าด้วยจิตอาสาไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องใช้
    งบประมาณ 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุง 
ประธานสภาฯ   หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 37 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุง 
ประธานสภาฯ   ภูมิทัศน์บึงคูขาด 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 22 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  

นายพจน์  พิรักษา  เข้าสู่วาระอ่ืน ๆ พร้อมเชิญสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่มีเรื่องอ่ืน ๆ
ประธานสภาฯ      เสนอที่ต่อประชุม 

นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์  ตามที่ได้ทราบมาว่า ถนนสายโนนตาแก้ว – สะพานบ้านวังยาว ผู้รับเหมาท า      
ส.อบต.หมู่ที่ 18   เสร็จแล้ว ต่อมาถนนเกิดช ารุดซึ่งยังอยู่ในประกันสัญญา ทางคณะผู้บริหารและ
    เจ้าหน้าที่ได้ติดตามบริษัทผู้รับเหมาให้มารับผิดชอบ ด าเนินการเรื่องไปยังผู้ว่า
    ราชการจังหวัดท่านแนะน าให้ฟ้อง แต่ไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารได้ฟ้อง
    หรือไม่ หรือตกลงกันอย่างไร 
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นางกาญจนา  เพียนอก  ถนนสายบ้านดอนเต็ง – ดอนรี เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ไม่ใช่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5   ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

นางบงกช  ทองสุกนอก  บ้านคูขาด ม.3 ยังขาดงบประมาณที่จะท าถนนอีกสาย จากบ้านนางบัวผัน ไป 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ถึงบ้านนายณรงค์ศักดิ์ ฉลองกลาง และถนนจากแยกคงถาวร -บ้านหนองหว้า 
    ขอให้ท่านคณะผู้บริหารดูแลถนนสายดังกล่าวด้วย ซึ่งชาวบ้านมีความจ าเป็นใน
    การสัญจรไปมา 

นายบุญส่ง  จัดนอก  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องถนนสายโนนตาแก้ว – สะพานบ้าน     
รองนายก อบต.คูขาด  วังยาว ได้ด าเนินการท าเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือยกเลิกบริษัทดังกล่าวแล้ว 
    และจะน ารถมาปรับเกรดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้ และช่วงปลายเดือน
    ตุลาคมจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ดูโครงการของ
    หมู่บ้านที่อยู่ในแผนพัฒนาฯและเป็นงบประมาณของปี 2563 พร้อมทั้งส่ง
    โครงการให้กองช่างประมาณการราคาให้ หากบ้านใดไม่ส่งภายในระยะเวลาที่
    ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

นางกาญจนา  เพียนอก  ขอสอบถามคณะผู้บริหารรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมให้งบประมาณ     
ส.อบต.หมู่ที่ 5   หมู่บ้านละเท่าไร 

นายบุญส่ง  จัดนอก  ต้องรอวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ว่าเงินสะสมจะเหลือเท่าไร                                
รองนายก อบต.คูขาด 

นายสมจิตร  ภาสนิท  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่แก้ไขเรื่องน้ าประปาให้                                          
ส.อบต.หมู่ที่ 19 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ตามที่ถนนสายบ้านโนนตาแก้ว – บ้านหนองหนาด ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   มา ซึ่งมันเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียนถามคณะ
    ผู้บริหารว่าสามารถท าเรื่องส่งถนนสายดังกล่าวคืนได้หรือไม่ 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้เปิดรับพนักงาน 3 ต าแหน่ง พนักงานขับ 
นายก อบต.คูขาด  รถน้ า 1 ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 1 ต าแหน่ง ซึ่งสอบเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
    2562 ที่ผ่านมา และได้ด าเนินการส่งให้คณะกรรมการกลางจังหวัดพิจารณา 
    อนุมัติจ้างต่อไป ส่วนอีก 1 ต าแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ต้องรอผู้ที่
    สอบได้จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม 
 
ปิดประชุม      เวลา ๑๔.๐๐ 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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