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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2 ประจ าปี  2562 

วันพฤหัสบดี ที่   15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

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

10 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
11 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
12 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 หมู่ที่ 16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 

29 นางวรรณมาลา      หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 
30 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
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 นางเรณู ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
37 นางอ้อมเดือน   คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
      มาประชุม  37    คน 
      ลา      2    คน   *นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
         *นางนวล  อินทรภิรมย์ 
      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 อ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
    คูขาด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  ลงวันที่ 5  สิงหาคม      
    2562  

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่   3 ครั้งที่  2   ประจ าปี   2562                   
    ลงวันที่ 5  สิงหาคม  2562 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายพจน์  พิรักษา  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วน            
ประธานสภาฯ   ต าบลคูขาด สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันจันทร์                  
    ที ่5  สิงหาคม ๒๕62  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน     
    การประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    มีมติรับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง   

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศให้ทุกท่ านทราบว่า  มติที่ ประชุมสภา  อบต. คูขาด ครั้ งนี้
ประธานสภาฯ    มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ      
    สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม ๒๕62                     
    โดยมีมติรับรอง 37 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง  

ที่ประชุม    รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม   

     (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว  

    4.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
    งบประมาณ 2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายพจน์  พิรักษา   ขอเชิญนายเปลื้ อง  กระจ่างโพธิ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ประธานสภาฯ    รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ             
    ต่อที่ประชุมสภา อบต.คูขาด 

นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ตามท่ีสภาองค์การบริหาร 
ประธานกรรมการฯ   ส่วนต าบลคูขาด ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 5      
    สิงหาคม ๒๕62 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้    
    มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการประชุม           
    ประกอบไปด้วย  
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1. นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์ ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นางทุเรียน  ชัยชนะ กรรมการแปรญัตติ 
3. นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง กรรมการแปรญัตติ 
4. นายคุณเดช  ชมนาวัง กรรมการแปรญัตติ 
5. นางส าเนียง  นรินทร์นอก กรรมการและเลขานุการ 

 

    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา     
    ท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑๐ ญัตติ    
    ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติ     
    พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ    
    ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน    
    ย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
     รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข        
    เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร     
    ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด   การสงวนความเห็นของ    
    กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย   

    ข้อเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
      คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม   
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 
     ตามที่สภา อบต.คูขาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้ส่ง   
    มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
    เพ่ือพิจารณาซึ่งกรรมการฯแต่ละท่านได้น าไปศึกษาและพิจารณาแล้ว ตามร่าง     
    ข้อบัญญัติฯ ที่ ได้แจกให้และมีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ                   
    วันที่  6-8   สิงหาคม ๒๕62  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลา    
    เท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้     
    ยื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 4 ข้อและคณะกรรมการมี  
    มติ ดังนี้ 

    ข้อ 1 นายโกญจนาท  ศิลากลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด     
    ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  ดังนี้ 

1) ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว  3.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (รหัสบัญชี 
330300) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ า ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ช้อนส้อม สบู่ 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างมือ น้ ายาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) หน้า 
15/71 ได้แปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลง 30,000 บาท  
คงเหลือ 50,000 บาท 
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    มติคณะกรรมการมีมติเห็นว่าให้คงรายการนี้ไว้ ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว 
    3.วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 80,000 บาท (คงร่าง
    เดิมไว้) 

2) ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5.ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 170,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จารบี  ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) หน้า 16/71   ได้
แปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลง 50,000 บาท คงเหลือ 
120,000 บาท 

    มติคณะกรรมการมีมติเห็นว่าให้คงรายการนี้ไว้ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ   
    ลื่น 5.ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)           
    ตั้งไว้ 170,000 บาท (คงร่างเดิมไว้) 

3) ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3.ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 80,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล เบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) หน้า 
48/71  ได้แปรญัตติขอลดจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่ายลง 20,000 บาท 
คงเหลือ 60,000 บาท 

    มติคณะกรรมการมีมติเห็นว่าให้คงรายการนี้ไว้ ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ   
    ลื่น 3.ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 
    80,000 บาท (คงร่างเดิมไว้) 

4) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3.ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 401300) ตั้งไว้ 868,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็น (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 868,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
รถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 362 ข้อ 9 ได้แปรญัตติขอลด
รายการตัดทิ้งทั้งรายการ 
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    มติคณะกรรมการมีมติเห็นว่าให้คงรายการนี้ไว้ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
    ยานพาหนะและขนส่ง 3.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี      
    401300) ตั้งไว้ 868,000 บาท (คงร่างเดิมไว้)  

    โดยนายโกญจนาท  ศิลากลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด            
    ไดข้อสงวนค าขอแปรญัตติในรายการนี้ไว้ 

    คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปร  
    ญัตติ อบต.คูขาด  และส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมอบให้ประธานสภา                     
    อบต.คูขาด ตามที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ สภา อบต.คูขาด ได้พิจารณา  ในวาระที่ 2     
    และท่ี 3 ต่อไป  

ที่ประชุม    รับทราบ  

นายพจน์  พิรักษา   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประธานสภาฯ   
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗      
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
    หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย   
    ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้    
    จ่ายตามกฎหมาย  
    ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ
    เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น    
    ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร    
    ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินัน้อีก  

นายพจน์  พิรักษา  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผล ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ     งบประมาณฯตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของ
    ข้อบัญญัติงบประมาณฯ แต่มีสมาชิกสภาฯ นายโกญจนาท ศิลากลาง ยื่นแปร
    ญัตติ แต่ขอสงวนค าแปรในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ จึงเชิญ นายโกญจนาท 
    ศิลากลาง อภิปรายญัตติที่ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง ตามระเบียบข้อกฎหมาย อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ส.อบต.หมู่ที่ 1   อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
    พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
    มีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
    และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
    ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
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    1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
    2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด
        มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
    3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
    4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
    7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
        ท้องถิ่น  
    9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
        บุคลากร ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
 

    มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางใน
         การบริหารกจิการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง
         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
         รายจ่ายเพิ่มเติม 
    (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
         กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
         ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  
 

    เมื่อมีการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้องมีการ
    พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า งบ
    ลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3.ประเภทครุภัณฑ์           
    ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 401300) ตั้ งไว้ 868,000 บาท                       
    เพ่ือจ่ายเป็น (1) รถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรถบรรทุกดีเซล 
    จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
    ก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
    แค็บ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
    2561-2565 หน้า 362 ข้อ 9 เป็นการตั้งจ่ายงบประมาณที่มีความจ าเป็น
    น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น
    เร่งด่วนตั้งจ่ายไว้น้อย จึงขอตัดลด งบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกจ านวน 
    868,000 บาท  

นายพจน์  พิรักษา  ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
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นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ตามที่ทางคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาตั้งรายการดังกล่าว
นายก อบต.   มานั้ น  เนื่ องจากการปฏิบัติ ราชการ ในปัจจุบันนั้ นมี งานราชการมาก                                        
    จ าเป็นต้องใช้รถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ อย่างเช่น ในวันนี้ปลัด และ
    นักจัดการงานทั่วไป มีราชการไปประชุมเรื่องงบประมาณขยะต้นทางที่จังหวัด
    ขอนแก่น และหัวหน้าส านักปลัด ไปเป็นวิทยากร อพ.สธ. ที่ต าบลคลองไผ่             
    อ.สีคิ้ว ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการทั้งที่มีอ านาจในการใช้รถยนต์
    ส านักงานได้ จะเห็นว่ารถยนต์นั้นมีความจ าเป็นจริงๆ ส าหรับการไปติดต่อ
    ราชการหรือปฏิบัติราชการต่างๆ รถยนต์ที่สามารถเดินทางไปจังหวัดหรือ
    เดินทางไปอบรมหรือประชุมต่างอ าเภอต่างจังหวัดมีเพียงคันเดียวเท่านั้น ส่วน
    รถคันอ่ืนนั้นใช้ภายในต าบล กองช่างออกตรวจงาน ส่งหนังสือหมู่บ้านทั้ง 21 
    หมู่บ้าน ส่งหนังสือราชการอ าเภอ ถึงแม้ว่าส านักงานจะมีรถหลายคันแต่การใช้
    งานต่างกัน เช่น รถดับเพลิง รถกระเช้า ไม่สามารถออกส่งหนังสือหรือปฏิบัติ
    ราชการอ่ืนได ้

นายพจน์  พิรักษา   ขอมติที่ประชุมสภา อบต.คูขาด 
ประธานสภาฯ   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3.ประเภทครุภัณฑ์           
    ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 401300) ตั้งไว้ 868,000 บาท                      

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม 35 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายพจน์ พิรักษา   ขอมติที่ประชุมเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ประธานสภาฯ    หรือไม่ และให้ผ่านวาระท่ี ๒ นี้ ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี ๓ ต่อไป 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 36 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  มีมติ เห็ นชอบ  36  เสี ย ง  ไม่ เห็ นชอบ  - เสี ย ง  งดออกเสี ยง  1  เสี ย ง         
ประธานสภาฯ    สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนที่กฎหมายก าหนด เห็นชอบร่าง
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    พ.ศ. ๒๕๖3 ร่าง นายก อบต.เสนอ ผ่านวาระ 2 การแปรญัตติ ไปสู่การ
    พิจารณาวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ต่อไป 

    4.2 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    ประจ าปี งบประมาณ 2563 วาระที่  3 ขั้นเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ     
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563   

นายพจน์ พิรักษา   ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ประธานสภาฯ     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒                          
    พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที ่        
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ    
    พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ     
    หรือไม ่
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ผู้ ใดอยากจะให้มีการอภิปรายในวาระที่  3  นี้ หรือไม่        
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าจึงขอมติที่        
ประธานสภาฯ   ประชุมว่า สภา อบต.คูขาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน      
    ต าบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    หรือไม ่

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 35 เสียง  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 35 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง  งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ    ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่    
    กฎหมายก าหนด สภา อบต.คูขาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ    
    บริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ                   
    พ.ศ. ๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.     
    2562 
นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด  
    มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.         

     ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  รายละเอียด  ดังนี้ 
      ๑. โอนเพิ่มงบประมำณ  ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     (๐๐๒ ๓๐ )  งานสวัสดิ การสั งคมและสั งคมสงเคราะห์  (๐ ๐๒ ๓๒ )            
     งบด าเนินการ (๕๔๐๐๐๐๐)  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง    
     กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการต่อเติม     
     ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ หรือ       
     ผู้ด้อยโอกาส  จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 

     - โอนลดงบประมำณรำยจ่ำย จากแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)               
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)  งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐)       
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ   
    ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ                   
    ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุง     
    และซ่อมแซมบ้านหรือที่อาศัย ให้แก่ ผู้ พิการ ผู้สู งอายุ   ผู้ยากไร้ หรือ      
    ผู้ด้อยโอกาส  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) งานสวัสดิการ     
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    สังคมและสังคมสงเคราะห์  (๐๐๒๓๒) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      
    ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  โดยขอโอนลดจ านวน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๐  บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  การโอนงบประมาณฯ อยากให้ผู้บริหารฯ น างบประมาณไปพัฒนาถนน สาย 
ส.อบต.หมู่ที่ 14   โนนตาแก้ว-วังยาว เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 37 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ  

นายพจน์  พิรักษา  เข้าสู่วาระอ่ืน ๆ พร้อมเชิญสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมที่มีเรื่องอ่ืน ๆ
ประธานสภาฯ      เสนอที่ต่อประชุม 

นายประกาย นรินทร์นอก  ฝากคณะผู้บริหารฯ เรื่องถนนหินคลุกบริเวณ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 16      
ส.อบต.หมู่ที่ 11   (สามโคก) เพราะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

นางบงกช ทองสุกนอก  เรื่องขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยังเหลืออีก 2 เส้น ยังไม่ได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3   ด าเนินการ  

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  เรื่องถนนสายโนนตาแก้ว-วังยาว โอนงบประมาณฯ ไม่เห็นโอนมาพัฒนาถนน 
ส.อบต.หมู่ที่ 14   บ้าง โอนแต่เกี่ยวกับส านักงาน 

นายสมจิตร ภาสนิท  น้ าประปาบ้านโนนทัน น้ าอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
ส.อบต.หมู่ที่ 19   ขอความอนุเคราะห์ คณะผู้บริหารฯ พิจารณาการเจาะน้ าบาดาล 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ๑.ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
นายก อบต.    ส่วนต าบลคูขาด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
    2.นัดหมาย กองการเกษตรฯ โครงการตามพระราชด าริ (ปลูกหญ้าแฝก)       
    วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 
    3.การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ที่ เกิด 1 กันยายน 2502 ถึง 30 กันยายน    
    2503 

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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