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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2565 

วันอังคาร ที่  11 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นาย ประจวบ ในริกูล ประธานสภา อบต.คูขาด ประจวบ ในริกูล 
2 นาย ชัยชาญ  ลอยคง รองประธานสภา อบต.คูขาด ชัยชาญ  ลอยคง 
3 นาง ทุเรียน ชัยชนะ เลขานุการสภา อบต.คูขาด ทุเรียน ชัยชนะ 
4 นาย สุภาพ สุวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 2 สุภาพ สุวรรณศรี 
5 นาง ศศิตา กล้าหาญ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 3 ศศิตา กล้าหาญ 
6 นาย สุเวช เหล่าแสนศรี สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 4 สุเวช เหล่าแสนศรี 
7 นาย เสน่ห ์ ชูแสง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 5 เสน่ห ์ ชูแสง 
8 น.ส. ส าราญ ไชยนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 7 ส าราญ ไชยนอก 
9 นาย จ าลอง การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 8 จ าลอง การบรรจง 

10 นาย ยัน พลโดด สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 9 ยัน พลโดด 
11 นาย กฤตภาส นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 11 กฤตภาส นรินทร์นอก 
12 นาย บุญสนอง ศาลาแดง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 12 บุญสนอง ศาลาแดง 
13 น.ส. ผุสดี ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 13 ผุสดี ศรีจตุพรชัย 
14 นาย สุรชัย นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 14 สุรชัย นรินทร์นอก 
15 นาย เชาว์ ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 15 เชาว์ ศรีธาวิรัตน์ 
16 นาย ธีรพล พ่ึงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 ธีรพล พ่ึงกลาง 
17 นาย คุณเดช ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 คุณเดช ชมนาวัง 
18 นาย นพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 นพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง 
19 นาง กาญจนา อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 กาญจนา อามาตย์สมบัติ 
20 นาย ประสาน บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 ประสาน บุญวิจิตร 

 

 
     มาประชุม  20    คน 
     ลา      1    คน   *นายสุพจน์  นาดี 
     ขาด       -    คน  
     รวม   21    คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด นิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ 
2 นายบุญส่ง  จัดนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด บุญส่ง  จัดนอก 
3 นางพยอม   ยิ่งนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พยอม   ยิ่งนอก 
4 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ชุม  ยิ่งนอก 
5 นางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สุกัญญา  บัวส าราญ 
6 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง รุ่งอรุณ  โชตินอก 
7 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา อลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ 
8 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด ณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา 
9 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง ทวีเดช  วงศรีลา 

10 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ 
11 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร ณัฏฐนิชา  นมัสสิลา 
12 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังส ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังส ี
 

นายประจวบ  ในริกูล   มอบหมายให้ นางทุเรียน  ชัยชนะ  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ รายชื่อสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ที่เข้าประชุม 

นางทุเรียน ชัยชนะ    ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.คูขาด  มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เรื่อง  เรียกประชุมสภา          
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565             
    ลงวันที่ 5 มกราคม 2565  จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
    คูขาด ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายประจวบ  ในริกูล  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2565  และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูขาด ตามข้อ 123 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

นายประจวบ  ในริกูล  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด 
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นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
นายก อบต.คูขาด                แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

                วันอังคาร ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
                                               ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  
                                                               สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 
 

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คูขาด ทุกท่าน 

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูขาด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น กระผม               
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                
คูขาด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยไม่มีการลงมติภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง และการประชุม
เพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุม ซึ่งได้แจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

บัดนี้ ได้เวลาที่จะแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด
เพ่ือให้ทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ แนวทาง
นโยบาย เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คูขาด ให้เป็นไปในแนวทางที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่า และน าพาองค์กรให้เกิดการพัฒนา
ต่อไป โดยการบริหารจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การบริหารจัดการตามที่
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กอง จังหวัด อ าเภอ หรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องสั่งการ กับแนวนโยบายที่คณะผู้บริหารเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลคูขาด เกิดการพัฒนา เกิดความก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นแนวทางปฏิบัติ
ระบบบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะต้องรวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส และมีคุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย จะก ากับดูแลตรวจสอบ 
ด าเนินการติดตามประเมินตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ รักษามาตรฐาน
คุณภาพบุคลากร คุณภาพงาน ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายและอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ 
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การบริหารระบบการเงิน การคลัง จะก ากับตรวจสอบ ติดตาม การใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นเชื่อถือจากทุกฝ่าย   

ด้านการศึกษา จะก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามส่งเสริมให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง เพ่ือสร้างประชากรคูขาดให้มีคุณภาพ อย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลคูขาด ทั้ง 3 แห่ง ให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งจาก
ผู้ปกครอง สังคมทั่วไป และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และอยู่แถวหน้าที่เกิด
การยอมรับ เพ่ือส่งต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป จะมองไปที่จุดแห่งความเป็น
เลิศ ส่วนการศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจรับผิดชอบแต่มีงบประมาณผูกพัน
กัน มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันคือ การศึกษาระดับประถมศึกษา และการศึกษาภาค
บังคับภายในต าบล ก็จะเกิดการประสานงานเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดตามอ านาจ
หน้าที่ กฎหมายระเบียบ ปฏิบัติตามความเหมาะสม และจะส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษา แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามสมควรแก่งบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได ้

ด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การส่งเสริมอาชีพ จะพยายามส่งเสริม
สนับสนุนทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิดความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพอย่างเต็มที่ ประชากร              
คูขาดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จนถึงวัยชราจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูขาด ประสานงานกับหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆตลอดทั้ง
ประชาชน สังคม เอกชน 

งานกิจการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ สวัสดิการที่ผู้สูงอายุ พึงจะได้รับ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสก็จะด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ปัญหาทาง
สังคมต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การมั่วสุมในหลายแง่มุม ปัญหายา
เสพติด การทะเลาะวิวาท การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และทุกปัญหาที่เกิดขึ้น พึง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 

ไฟฟ้าจะพยายามจัดหาให้ทั่วถึงมากขึ้นแล้วจะหาทางใช้ไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น 

ประปาทุกหมู่บ้านจะต้องดูแลให้เข้าสู่มาตรฐานน้ าประปาสะอาด 
ปลอดภัย น้ าประปาดื่มได้ 

งานโครงสร้างพ้ืนฐานทุกหมู่บ้านต้องได้รับการดูแลให้ดีขึ้นและทั่วถึง 
โดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
คูขาด และเสียงประชาคมภายในต าบลคูขาด ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเต็มก าลัง 
งานนโยบายหลักที่ต้องด าเนินการตามนโยบายที่เสนอต่อประชาชนไว้ที่เน้นเป็น
ส าคัญ คือ 

1. เรื่องแหล่งน้ า การสร้างฝาย เสริมสร้างฝาย งานขุดลอก ที่ประชาคม
รับรอง 

2. เรื่องแหล่งน้ าที่เกิดจากคลองไส้ไก่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
และจะใช้ริมคลองไส้ไก่ที่พัฒนาแล้วเป็นทางสัญจรในอนาคต 
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3. เรื่องธนาคารน้ าทั้ง 3 ระบบ จะด าเนินการต่อไปทางระบบจัดการน้ า
ท่วมขังและเลอะเทอะในหมู่บ้าน ระบบคลอง และระบบหลุมเติมน้ าให้มีจ านวน
ที่เพ่ิมข้ึน 

4. ระบบบริหารทั้งแบบอ่างพวง จะศึกษาวิธีการประสานงบประมาณ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบมาให้ต าบลคูขาด มีจ านวนที่รองรับการท าการเกษตร
อย่างยั่งยืนในอนาคต  

5. จะส่งเสริมการท าการเกษตรแบบรวมกลุ่ม และสร้างตลาดสีเขียว
รองรับอย่างเป็นระบบ 

6. จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวออกก าลังกาย ที่พักผ่อน รองรับทั้งคนใน
พ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 

7. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสมกับที่ต าบลคูขาดได้รับความ
เชื่อมั่นในระดับประเทศ 

8. เตรียมกิจกรรมรองรับงานพืชสวนโลก ซึ่งต าบลคูขาดเป็นต าบล
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมรองรับ ตามสถานการณ์และกิจกรรมที่หน่วยเหนือ
สั่งการ ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มุ่งเน้นผลประโยชน์โดยรวมของชาวต าบลคูขาด 

9. กิจกรรมใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีไว้ตามแผนงาน แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ถ้าหากไม่ด าเนินการอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคขูาด และส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายภาคส่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายประจวบ  ในริกูล  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด ครั้งแรก  วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565                                   

นางทุเรียน  ชัยชนะ  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     
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    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา            
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วย หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือ    
    จะแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
นายประจวบ  ในริกูล  เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด  ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่  4 มกราคม 2565  ขอให้สมาชิกสภาฯ       
    ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ 

อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 

นายประจวบ  ในริกูล  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุม            
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้                               
    สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 20 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ครั้งแรก           
    วันอังคาร ที่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2565 ดังนี้    
    -รับรองรายงานการประชุม 20 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

นายประจวบ  ในริกูล การเสนอญัตติในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เรื่องที่เสนอใหม่ ขอชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสนอญัตติ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ข้อ 38 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้ 
 น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ  
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(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตาม ข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา
ตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุม
สภา ท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าว
ได้ โดยให้ ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปร
ญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้ อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน 

 

 ดังนั้นในระเบียบวาระนี้ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูขาดสามารถเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วย
วาจาได้ มีท่านใดจะเสนอหรือไม ่

 
นายสุเวช  เหล่าแสนศร ี  ขอเสนอญัตติเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ส่วนต าบลคูขาด  
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุภาพ  สุวรรณศร ี     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
        2. นายเสน่ห์  ชูแสง            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
 
นายประจวบ  ในริกูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภา ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
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ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณา รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้ว
เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 
 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายจ าลอง  การบรรจง          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
        2. นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ       อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด มีจ านวน 3 คน และขอให้ท่านเสนอชื่อ 

นายจ าลอง  การบรรจง  ขอเสนอ นางสาวส าราญ ไชยนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 1 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุรชัย  นรินทร์นอก          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
        2. นางศศิตา  กล้าหาญ              สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ       คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 1 คือ นางสาวส าราญ ไชยนอก  
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
 
นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน ์  ขอเสนอ นายจ าลอง  การบรรจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 2 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายคุณเดช  ชมนาวัง              สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 17 
        2. นายประสาน  บุญวิจจิร            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 



๙ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ       คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 2 คือ นายจ าลอง  การบรรจง  
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
 
นายสุรชัย  นรินทร์นอก  ขอเสนอ นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 3 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายคุณเดช  ชมนาวัง              สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 17 
        2. นายประสาน  บุญวิจติร            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ       คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 3 คือ นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย  
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 

นายประจวบ  ในริกูล  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

1. นางสาวส าราญ ไชยนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
2. นายจ าลอง  การบรรจง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
3. นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 

 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                
นายก อบต.คูขาด (จ านวน 3 คน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น                                                ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน               กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน          กรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน        กรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน               กรรมการ 

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

   จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                           กรรมการ 

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๑๐ 
 

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

  เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จึงขอเสนอท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดพิจารณา 

 
นายประจวบ  ในริกูล ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ   คูขาด  
 
นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ ขอเสนอ นายคุณเดช  ชมนาวัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุเวช  เหล่าแสนศรี            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
        2. นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย         สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 13 
              
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ       คูขาด คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
        บริหารสว่นต าบลคูขาด คนที่ 1 คือ นายคุณเดช  ชมนาวัง         
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
 
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอเสนอ นายสุรชัย  นรินทร์นอก สมาชิกสภาฯ หมูที่ 14 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายยัน  พลโดด                     สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 9 
        2. นายจ าลอง  การบรรจง            สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 8 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ       คูขาด คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
        บริหารสว่นต าบลคูขาด คนที่ 2 คือ นายสุรชัย  นรินทร์นอก         
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
 
นายบุญสนอง  ศาลาแดง  ขอเสนอ นายจ าลอง  การบรรจง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
 



๑๑ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายกฤตภาส  นรินทร์นอก        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
        2. นายธีรพล  พ่ึงกลาง                สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 16 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ       คูขาด คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 
        บริหารสว่นต าบลคูขาด คนที่ 3 คือ นายจ าลอง  การบรรจง          
        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 

นายประจวบ  ในริกูล  คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 

1. นายคุณเดช  ชมนาวัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก สมาชิกสภาฯ หมูที่ 14 
3. นายจ าลอง  การบรรจง สมาชิกสภาฯ หมูที่ 8 

 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ  
นายก อบต.คูขาด บริหารส่วนต าบลคูขาด (จ านวน 3 คน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘                

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

 

นายประจวบ  ในริกูล ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายจ าลอง  การบรรจง ขอเสนอ นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
 



๑๒ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุรชัย  นรินทร์นอก         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
        2. นางสาวส าราญ  ไชยนอก         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ       แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
        เสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
        ต าบลคูขาด คนที่ 1 คือ นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 
นายสุรชัย  นรินทร์นอก      ขอเสนอ นายยัน  พลโดด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายเสน่ห์  ชูแสง                   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
        2. นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ      สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 19 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ       แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
        เสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
        ต าบลคูขาด คนที่ 2 คือ นายยัน  พลโดด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
 
นายยัน  พลโดด       ขอเสนอ นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9       ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นางศศิตา  กล้าหาญ               สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
        2. นายสุภาพ  สุวรรณศร ี            สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
       
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาฯ       แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
        เสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
        ต าบลคูขาด คนที่ 3 คือ นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
         
 
 
    



๑๓ 
 

นายประจวบ  ในริกูล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลคูขาด ดังนี้ 

1. นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
2. นายยัน  พลโดด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
3. นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 

 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขอเสนอญัตติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
นายก อบต.คูขาด  ส่วนต าบลคูขาด (จ านวน 2 คน) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ                    
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน  
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่คัดเลือก
กันเอง จ านวนสองคน  
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ หรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน  
(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข เป็นกรรมการ และสิ่งแวดล้อมหรือ
ส่วนสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย  
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ ของหน่วยงานคลังที่
ผู้บริหารสูงสุด และผู้ช่วยเลขานุการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

 
นายประจวบ  ในริกูล ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน ์ ขอเสนอ นางศศิตา  กล้าหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการกองทุน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
 



๑๔ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุเวช  เหล่าแสนศรี           สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่4 
        2. นางบุญสนอง  ศาลาแดง        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน                    
ประธานสภาฯ       สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
        เสนอ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                     
        ต าบลคูขาด คนที่ 1 คือ นางศศิตา  กล้าหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง ขอเสนอ นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นางศศิตา  กล้าหาญ             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
        2. นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
 
นายประจวบ  ในริกูล      สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน                    
ประธานสภาฯ       สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด 
        เสนอ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                     
        ต าบลคูขาด คนที่ 2 คือ นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์  สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 15 

นายประจวบ  ในริกูล  คณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ   ต าบลคูขาด ดังนี้ 

1. นางศศิตา  กล้าหาญ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
2. นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 

 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายประจวบ  ในริกูล  ท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  
ประธานสภาฯ    
         
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
นายก อบต.คูขาด   ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1) 

นายประจวบ  ในริกูล  สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
 



๑๕ 
 

นายจ าลอง  การบรรจง  ให้มีการด าเนินการโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาให้ได้มากที่สุด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
 
นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย  การจัดท าโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ โครงสร้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  พ้ืนฐาน อยากให้ตั้งโครงการที่ส าคัญและความเหมาะสมในการพัฒนา 
  
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ประกาศการรายงานผลการด าเนินงาน (พ.ศ.2561-2565) 
นายก อบต.คูขาด   ในรอบปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 
 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ด้วยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่ 
ปลัด อบต.คูขาด จึ งขอแนะน าพนักงานส่ วนต าบล  ลู กจ้ า งประจ า  และพนักงานจ้ า ง                       

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ดังนี้  
1. นางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัด อบต.คูขาด 
2. นางรุ่งอรุณ  โชตินอก  ผอ.กองคลัง 
3. นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. นายทวีเดช  วงศรีลา  ผอ.กองช่าง 
5. นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา   หัวหน้าส านักปลัด 
6. นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสมพลอย  นิกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นายพิสิษฐ์  สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส 
9. นางอมรรัตน์  อินทรอัมพร นักทรัพยากรบุคคล 
10.  นางสาวขวัญวิภา  นานอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
11.  นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์   นักพัฒนาชุมชน 
12.  นางสาวณัฏฐนิชา นมัสสิลา นิติกร 
13.  นางวรุณยุภา พันธวิศิษฏ์ นักวิชาการศึกษา 
14.  นางสาวศิริลักษณ์  หลงศรีภูมิ    นักวิชาการเกษตร 
15.  นางสาววนิดา  อุทธารัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
16.  นายอ านาจ  ขุนอินทร์ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17.  นางฉัตรสุดา  เดือนกลาง นักวิชาการคลัง 
18.  นางสาวจินตนา  จิรานุวัฒน์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
19.  นางสาวจุฬารัตน์  ศรีวิชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
20.  นายวัชระ  มงคลพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
21.  น.ส.สุพิชญาณันทน์ กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
22.  นางนงนุช  ไชยนอก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23.  นางสาววิจิตรา  บัวสาลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
24.  นางสาวอารีรัตน์ ทองนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
25.  นายชาญชัย  มีศิลป์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 
26.  นายธีระพงศ์  ชุมสนาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27.  นายภานุมาส  การบรรจง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 



๑๖ 
 

28.  นายสุวรรณ์  บรรจงเจริญ พนักงานขับรถยนต์ 
29.  นายอสิระ  ยิ่งนอก  พนักงานขับรถยนต์ 
30.  นายสุขสันต์  บุญกลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
31.  นางวรรณา  ยิ่งนอก  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
32.  นายทศพล พิมพ์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา 
33.  นายนันทวัฒน์  การบรรจง พนักงานขับรถยนต์ 
34.  นายกิตติศักดิ์  ทุดปอ คนงานทั่วไป 
35.  นางเสน่ห์  นรินทร์นอก คนงานทั่วไป 

นายประจวบ  ในริกูล  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายประจวบ  ในริกูล  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  12.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



๑๗ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางทุเรียน  ชัยชนะ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจสอบ 

(นายจ าลอง  การบรรจง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นางสาวผุสดี  ศรีจตุพรชัย)  

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

 (นางสาวส าราญ  ไชยนอก) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่     
 

(ลงชื่อ)                           

(นายประจวบ  ในริกูล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

 


