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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันศุกร์ ที่  14 กุมภาพันธ์ 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 นางร าพึง             โหมกทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
7 นางบงกช  ทองสุกนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
8 นางอนุวาส           เพชรสร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
9 นางกาญจนา        เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 

10 นางประภาพร      เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
11 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
12 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
13 นายธนธรณ์         พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
15 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
16 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
17 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
18 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
19 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
20 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
21 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
22 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
23 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
24 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
25 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
26 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 
27 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
28 นายสมนึก ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
29 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 
31 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
32 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
33 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
34 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
35 นางกาญจนา   อามาตยส์มบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
36 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
37 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
38 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
39 นางอ้อมเดือน   คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  39    คน 
     ลา      -    คน    
     ขาด      -    คน  
     รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นางพยอม   ยิ่งนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
5 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

นายพจน์  พิรักษา   มอบหมายให้ นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ   รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์   ต ร ว จ ส อบ ร า ย ชื่ อ ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ  ม า ป ร ะชุ ม ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม แ ล้ ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เรื่อง  เรียกประชุมสภา          
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  2563             
    ลงวันที่ 27  มกราคม  2563 จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
    คูขาด ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 
ประธานสภาฯ   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 สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี  ๒๕62 วันศุกร์  ที่  13                 
    ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

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 สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี ๒๕62 วันศุกร์ ที่  13 ธันวาคม                    
    พ.ศ. 2562  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 
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นายพจน์  พิรักษา  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุม            
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้                              
    สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ           
    สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕63 วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 39 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                 
    สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕62 วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
5.1 เรื่องปรึกษาหารือที่ประชุมฯเพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2563 มอบหมายเขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ สภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  หมวดที่  2 ข้อ 21        
    ปรึกษาท่ีประชุม การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
          2563 

นายพจน์  พิรักษา  ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึงข้างต้น สมัยประชุมสามัญ ก าหนดได้ 2-4 สมัย ให้
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 

นายประกาย  นรินทร์นอก  เสนอ สมัยประชุม 4 สมัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 11    ผู้รับรอง  1.นายสมหมาย ปัญจมาตย์ 
       2.นายแหยม  แสวงนอก 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
ประธานสภาฯ   สมัยประชุม 4 สมัย  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ก าหนด 4 สมัย 
ประธานสภาฯ 

นายพจน์  พิรักษา  -ก าหนดวัน  แต่ละสมัยก าหนดได้ 1-15 วัน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอ 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 

นางทุเรียน  ชัยชนะ  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที ่1-15 พฤษภาคม 2563 
ส.อบต.หมู่ที่ 10    ผู้รับรอง 1.นางสายรุ้ง เศษมา 
      2.นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง    

นางส าเนียง  นรินทร์นอก  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2563 
ส.อบต.หมู่ที่ 9    ผู้รับรอง 1.นายสมนึก ศรีสุขกลาง 
      2.นางอนุวาส เพชรสร 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
 



๖ 
 

 

 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง   
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม  2563 
ส.อบต.หมู่ที่ 17    ผู้รับรอง  1.นางนวล  อินทรภิรมย์ 
       2.นางบงกช ทองสุกนอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 
นางบงกช ทองสุกนอก  เสนอสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม  2563 
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ผู้รับรอง 1.นางกาญจนา เพียนอก 
      2.นายสมจิตร ภาสนิท 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          26 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ           9 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยสามัญประจ าปี 2563 
ประธานสภาฯ   -สมัย สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 
    -สมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 



๗ 
 

    -สมัย สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 
 
นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ ขอชี้แจงเรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในช่วง 1-15 ธันวาคม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  2563 มีการประชุมคณะกรรมการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น จึงอยากให้มีการประชุมช่วง วันที่ 16-30 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก
เกรงว่าจะประชุมคณะกรรมการดังกล่าวไม่ทัน 

 
นายพจน์  พิรักษา  การประชุมสภาฯนั้นก าหนดไว้แล้ว ในช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 ซึ่งการ
ประธานสภาฯ   ประชุมนั้นจะอยู่ในช่วงปลายๆ คือ วันที่ 13-15 ถ้าผู้บริหารมีการชี้แจงหรือท า 

กิจกรรมอ่ืนใดก็มาเสนอได้ หรือจะรายงานผลในช่วงท้ายๆได้ 

นายพจน์  พิรักษา  สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) เริ่มเมื่อใด ก าหนดได้ 1-15 วัน    
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2564) 

นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว เสนอ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
ส.อบต.หมู่ที่ 21    ผู้รับรอง 1.นางสาวเรณู ยิ่งนอก 
      2.นางสาววรรณมาลา หอมสมบัติ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   -สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานสภาฯ     

ระเบียบวาระท่ี  5  5.2 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม     
    ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ ซึ่งฝ่ายสภาฯ ได้จัดส่ง
ประธานสภาฯ   ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  
 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  เรื่องการเพิ่มเติมแผนและเปลี่ยนแปลงแผนมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่และมีอีกเรื่อง 
นายก อบต.   ที่ทางคณะผู้บริหารจะต้องด าเนินการ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมเติมและ           
    เปลี่ยนแปลงแผน มอบหมายรองนายก อบต. อ่านรายละเอียด 



๘ 
 

นางพยอม เจริญชัย  เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1         
รองนายก อบต.   พ.ศ. 2563  ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม              
       ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว                
    (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

นายพจน์  พิรักษา  ตามท่ี นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ประธานสภาฯ     (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น ให้แต่ละหมู่บ้านดูว่าข้อมูล            
    ถูกต้องหรือไม่ และให้แก้ไขเลย เช่น บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 หน้าที่ 14 โครงการที่             
    34 ฝายน้ าล้น ให้เพ่ิมเติมค าว่า ก่อสร้าง เป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น และ     
    บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21 หน้าที่ 13 โครงการที่ 32 ฝายน้ าล้น ให้เพ่ิมเติม      
    ค าว่า ก่อสร้าง เป็นโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เช่นกัน ขอสอบถามโครงการที่        
    22 และ 23 โครงการขุดลอกคลองทั้ ง  2 โครงการ ซึ่ ง โครงการหนึ่ ง                                            
    มีงบประมาณ 8 แสนบาท อีกหนึ่งโครงการ 5 ล้านบาท ท าไมงบประมาณจึงไม่              
    เท่ากัน 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563    

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  
 

-พักเบรค 15 นาที- 

ระเบียบวาระท่ี  5  5.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)      
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ซึ่งฝ่ายสภาฯ ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ              
    ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  

 

  



๙ 
 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  เสนอญัตติร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง                                
นายก อบต.   ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิก 
    สภาฯ แล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 2)   
 
นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ ขอให้ชี้แจงทีละโครงการของหมู่บ้านที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ โครงการอยู่ในล าดับใด 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 
นายประกอบ บุญวิจิตร  ขอชี้แจง โครงการ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โครงการที่ 122 หน้าที่ 234 ตาม      
ส.อบต. หมู่ที่ 6     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการถนนหินคลุก ช่วงที่ 1                        
        จากบ้านดอนยางถึงบ้านไร่ กว้าง 8 เมตร ยาว 4000 เมตร หนา 0.10 เมตร  

 
นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ขอชี้แจงในส่วนรายละเอียดต่างๆ ของโครงการแต่ละโครงการให้ท่านผู้บริหาร       
ส.อบต.หมู่ที่ 1   อ่านรายละเอียดให้เสร็จก่อน ฝ่ายเลขาสภาฯจะได้บันทึกให้เสร็จเรียบร้อย              
    แล้ว   ท่านค่อยให้แต่ละหมู่บ้านอภิปรายเพ่ิมเติม จะได้ง่ายขึ้น ซึ่งตามระเบียบ    
    จะเป็นลักษณะเช่นนี้  

นายพจน์ พิรักษา   เรื่องแผนนั้น ผ่านการประชุมมาแล้ว 2 รอบ รอบนี้จะเป็นรอบท่ี 3 ไม่คิดว่าจะมี 
ประธานสภาฯ   การตกหล่น ค าว่าเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลง ค าว่าเพ่ิมเติมก็คือเพ่ิมเติม ท่าน 

สมาชิกคงจะเข้าใจดีแล้ว เช่น จาก 4000 เมตร มาเป็น 4700 เมตร น่าจะเป็น
การเพ่ิมเติม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง  

 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 
นายประกอบ บุญวิจิตร  ขอชี้แจง โครงการ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 โครงการที่ 122 หน้าที่ 234 ตาม       
ส.อบต.หมู่ที่ 6     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โครงการถนนหินคลุก ช่วงที่ 1                
    จากบ้านดอนยางถึงบ้านไร่ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร          
    อยากขอเปลี่ยนแปลงเป็น กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร  

นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ตามข้อมูลที่ท่านประกอบ บุญวิจิตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ      จะขอเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงการตามหน้าที่ 234 โครงการล าดับที่ 122             
    ข้อความบอกว่า ช่วงที่ 1 บ้านดอนยางถึงบ้านไร่ กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000               
    เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ ปรากฏในปี  2562 จ านวนเงิน                      
    2,880,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ  2563-2565 ไม่มี ในกรณีนี้ต้องมีการ           
    เพ่ิมเติมโครงการเข้าไปในแผนตามที่สภาฯ พิจารณาเห็นสมควร  
 



๑๐ 
 

นายพจน์  พิรักษา ตามท่ีท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ ชี้แจงไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6    
ประธานสภาฯ ด าเนินการเพิ่มเติมโครงการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม

อีกหรือไม ่

นายเชาว์ ศรีธาวิรัตน์  โครงการของบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15 หน้าที่ 8 ขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ           
ส.อบต.หมู่ที่ 15      จาก ปีงบประมาณ 2562-2563 เป็นปีงบประมาณ 2563-2565  
 
นายพจน์ พิรักษา   ตอนนี้งบประมาณ ของหมู่ที่ 15 ยังคงเหลืออยู่ในปี 2563/2564 ไม่ต้อง                                                           
ประธานสภาฯ      เปลี่ยนแปลง 

นางสายรุ้ง เศษมา โครงการของบ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ าล้น หน้าที่ 209 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  ล าดับที่ 85 ขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 
 
นายโกญจนาท ศิลากลาง  ขออภิปรายโครงการหมู่ที่ 6 เรื่องเพ่ิมเติมแผนซึ่งเราผ่านการพิจารณามาแล้ ว                       
ส.อบต. หมู่ที ่1   สงสัยว่าจะต้องท าอย่างไร จะต้องมีการลงมติอย่างไร ตอนนี้อยู่ในการพิจารณา         
    วาระที่ 5.3 แต่ของโครงการของ หมู่ที่ 6 จะต้องเพ่ิมเติมแผน ซึ่งอยู่ในวาระที่     
    5.2 แต่สภาฯ ได้ผ่านการลงมติไปที่เรียบร้อยแล้ว  และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหมู่ที่ 6        
    ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แล้วจะให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาอย่างไร  
 
นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ ตามโครงการของ หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนคือปี 2562 ซึ่งปี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    งบประมาณ ตกไปแล้ว คือตอนนี้โครงการถนนหินคลุกบดทับแน่นบ้านดอนยาง         
    หมู่ที่ 6 จะต้องเพ่ิมเติมแผนอย่างเดียว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนหรือ            
    เปลี่ยนปีงบประมาณได้  

นายพจน์ พิรักษา   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมกระบวนการพิจารณาเพ่ิมเติมแผนผ่านมาแล้ว จะต้องเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ      โครงการใหม่ ซึ่งโครงการบ้ารนดอนยาง หมู่ที่ 6 ตกไปแล้วหรือหมดอายุของ          
    โครงการ ขอให้สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็นว่าถูกต้องหรือไม่  
 
นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว  การที่เราได้เสนอแผนฯมาแล้ว กว่าจะมาถึงสภาฯ แต่ละโครงการ ได้ผ่าน               
ส.อบต. หมู่ที่ 21     คณะกรรมการมาแล้ว 2 ชุด ผ่านคณะกรรมการระดับต าบลมาแล้ว เราจะมา           
    เพ่ิมเติมแผนใหม่ได้หรือไม ่ 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  ค าว่าเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ 2562 
นายก อบต.คูขาด  เป็นปีงบประมาณ 2563 / 2564 / 2565 จะง่ายกว่าหรือไม่ โครงการเดิม                 
    ข้อความเดิมแต่ถ้ าสภาฯ เห็นให้ เ พ่ิมเติมต้องย้อนไปพิจารณาซึ่ งผ่ าน                         
    คณะกรรมการใหม่ อีก 2 กระบวนการ ทั้งนี้ ตามท่ีสภาฯ เห็นสมควร 
 
นายโกญจนาท ศิลากลาง  ตามท่ีเข้าใจอย่างท่ีท่านนายกฯ อธิบาย ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการ 2 วาระ ส.
อบต. หมู่ที่ 1       จะท าให้เสียเวลา ขอเสนอแผนเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000         
    เมตร  



๑๑ 
 

หนา 0.10 เมตร เปลี่ยนแปลงเป็น กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร อย่างนี้ได้หรือไม่  

 
นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ ตามที่ หมู่ที่ 6 จะขอเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 234 โครงการล าดับที่ 122 นั้น 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ข้อความเดิม ถนนหินคลุกบดทับแน่น เป้าหมาย บ้านดอนยางถึงบ้านไร่ กว้าง 8  

เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 2,880,000 ปรากฏใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งข้อความใหม่ ถนนหินคลุกบดทับแน่น เป้าหมายจาก
บ่นดอนยางถึงบ้านไร่ ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 
4 ,000  เมตร  หนา  0 .15   งบประมาณปร ากฏ ในปี ง บปร ะมาณ 
2563/2564/2565 จ านวนเงิน 5 ,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่
แตกต่างกัน จะต้องเพ่ิมเติมแผน 

นายประกอบ บุญวิจิตร  กรณีแผนเดิมความกว้าง 8 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ซึ่งอัน     
ส.อบต. หมู่ที่ 6   ใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 หนา 0.15 เมตร อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า     
    เปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ 
 
นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ ชี้แจงเพ่ิมเติม ข้อความเดิมปีงบประมาณมันปรากฏในปี 2562 ซึ่งโครงการมัน    
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ตกไปแล้ว ขอแนะน าว่าให้เพ่ิมเติมแผนใหม่ เพ่ิมรายละเอียด เพ่ิมโครงการ เพ่ิม      
    ปีงบประมาณ ตามระเบียบแล้ว วาระมติสภาก็ไม่ควรให้ผ่าน แต่ถ้าเราจะ             
    พิจารณาร่วมกันแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนนี้ ก็ขอมติสภาฯ 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงมาให้อนุโลมได้หรือไม่นั้น เอกสารให้แก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร 
ประธานสภาฯ   ขึ้นอยู่กับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 กับเจ้าหน้าที่  
 
นายโกญจนาท ศิลากลาง   ตามที่ เจ้าหน้าที่ชี้แจงมานั้น สภาฯ เราไม่ได้มีแค่คนสองคน พร้อมทั้งมี                               
ส.อบต. หมู่ที่ 1   คณะกรรมการซึ่งเป็นคนนอกด้วย หากสภาท าแบบนั้นก็ถือว่าท าผิดระเบียบ             
    งบประมาณ 5,000,000 บาท ถ้าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาสภาต้องรับผิดชอบ                  
    ขอเสนอว่าให้ท่านประธานสภาฯ  ลองพิจารณาดูดีๆ และเสนอให้สมาชิกสภาฯ     
    หมู่ที่ 6เพิ่มเติมแผนใหม่ในครั้งต่อไปดีกว่า 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  อยากให้ทุกท่านเปิดดูแผนหน้า 190 ข้อที่ 29 ที่น าเสนอที่ประชุม จะมีวางไว้ 
นายก อบต.   ดังนี้ บ้านดอนยาง ม.6 เป็นถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 จากนานายน้อย ธรรมวัตร ถึง 

บ้านไร่ ระยะทาง 3,500 เมตร ซึ่งมีอยู่ในแผนปี 2564/2565 งบประมาณ 
2 ,600,000 บาท ระยะทาง 270 เมตร งบประมาณจ านวนมากแต่ว่า
ระยะทางดูน้อยไป ช่วงที่ 2 นานายกอง มะโนเบ้า กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณปี 2564/2565 จ านวน 2 ,250,000 
บาท ช่วงที่ 3 จากบ้านนายป๊อก ดวงตา ถึงสระประปา กว้าง 6 เมตร ยาว 360 
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ ปี 2563/2564/2565 จ าวน 
1,800,000 บาท นี่คือแผนของบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 

 



๑๒ 
 

นายพจน์  พิรักษา  โครงการบ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตามท่ีท่านนายกแจ้งมานี้ซ้ ากันหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประกอบ บุญวิจิตร  ช่วงที่ 1-3 เป็นคนละเส้นกัน เพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากของสภาฯ ขอให้โครงการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   ดังกล่าวในช่วงที่ 1 ตกไป 
 
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เมื่อมีมติรับรองเรื่องแผนเพ่ิมเติมและ
นายก อบต.   แผนเปลี่ยนแปลงแล้ว หลังจากนี้จะเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ขอให้ท่าน        
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 รีบไปด าเนินการเพ่ิมเติมแผนกรณีดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ 
 
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา ขอชี้แจงนิดนึง โครงการดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เราได้ประชุมคณะกรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัด  สนับสนุนและได้พิจารณาร่วมกันอยู่ รบกวนท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ไปที่แผน     
    เพ่ิมเติมหน้าที่ 8 โครงการที่ 8 ถนนพาราดินซีเมนต์ผิว AC เป็นถนนเส้นเดียวกนั         
    หรือไม ่

นายพจน์  พิรักษา  เป็นถนนเส้นเดียวกัน แต่สลับกันไปมา ซึ่งเป็นความปรารถนาดีของทางคณะ
ประธานสภาฯ   ผู้บริหาร ได้อันไหนก่อนก็ด าเนินการก่อน เพ่ือความสะดวกสบายของพ่ีน้อง           
    ประชาชน แต่มันซ้ าซ้อนกัน เพ่ือความถูกต้อง ให้โครงการถนนหินคลุก                  
    ในช่วงที่ 1 เป็นอันตกไป มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีก
    หรือไม ่  

ที่ประชุม   ไม่มี 
    
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563   

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  แจ้ง 3 เรื่อง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1. ได้รับนักวิชาการเกษตรมาปฏิบัติงาน และได้รับนักวิชาการจัดเก็บรายได้จะ

มาปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2563 
2. ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ เก็บเงินสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุต าบลคูขาด 
เดือนละ 100 บาท 



๑๓ 
 

3. ทางอบต.คูขาดจะจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินที่วัดปอบิด ขอความร่วมมือให้
ออกมาช่วยกัน 

นางบงกช ทองสุกนอก  ขอปรึกษากรณีมีต้นมะพร้าวอยู่ใต้สายไฟฟ้า บ้านคูขาด หมู่ที่ 3 จะท าอย่างไร 
ส.อบต. หมู่ที่ 3  

นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว ขอเสนอแนะเรื่ องการท างานของสภาฯ หรือการท า โครงการต่ า งๆ                             
ส.อบต. หมู่ที่ 21   โครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอเข้ามาขอให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และบรรจุ
    ไว้ในแผนฯ  

นายประกอบ บุญวิจิตร  ฝากโครงการถนนหินคลุกของบ้านดอนยาง 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 

นายอนันต์ ปราบมะเริง  ขอแจ้งเรื่อง ผูกพัทธสีมาวัดบ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม  
ส.อบต. หมู่ที่ 9      2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.00  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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 

 
 



๑๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


