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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ ที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

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

10 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
11 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
12 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
13 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
14 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
15 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
16 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
17 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
18 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
19 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
20 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
21 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
22 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
23 นายสมนึก ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
24 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
25 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 
26 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17  
27 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
28 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
29 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
31 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
32 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
33 นางอ้อมเดือน   คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  33    คน 
     ลา      4    คน    
     ขาด       -    คน  
     รวม   37    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นางพยอม   ยิ่งนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
5 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
6 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
9 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  2564             
    ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
    คูขาด ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 
ประธานสภาฯ   2564  และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  
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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 ๒๕63 วันจันทร์ ที่ 14                 
    ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

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 ๒๕63 วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม                    
    พ.ศ. 2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  
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ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ           
    สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕63 วันจันทร์ ที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 33 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
5.1 เรื่องปรึกษาหารือที่ประชุมฯเพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2564 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
          2564 

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

นายสมจิตร  ภาสนิท   เสนอ สมัยประชุม 4 สมัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 19    ผู้รับรอง  1.นางทุเรียน ชัยชนะ 
       2.นางอนุวาส เพชสร 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
ประธานสภาฯ   สมัยประชุม 4 สมัย  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          33 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
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นายพจน์  พิรักษา  ประกาศ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 ก าหนด 4 สมัย 
ประธานสภาฯ 

นายพจน์  พิรักษา  -ก าหนดวัน  แต่ละสมัยก าหนดได้ 1-15 วัน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอ 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ ประจ าปี 2564 

นายประกาย  นรินทร์นอก เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที ่1-15 พฤษภาคม 2564 
ส.อบต.หมู่ที่ 11    ผู้รับรอง 1.นายสมหมาย  ปัญจมาตย์ 
      2.นายแหยม แสวงนอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          33 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง    

นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2564 
ส.อบต.หมู่ที่ 21    ผู้รับรอง 1.นางนวล อินทรภิรมย์     
      2.นายคุณเดช ชมนาวัง 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          34 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง   
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม  2564 
ส.อบต.หมู่ที่ 17    ผู้รับรอง  1.นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ 
       2.นางกาญจนา เพียนอก 



๖ 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          33 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยสามัญประจ าปี 2564 
ประธานสภาฯ   -สมัย สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 
    -สมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 
    -สมัย สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 

นายพจน์  พิรักษา  สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) เริ่มเมื่อใด ก าหนดได้ 1-15 วัน    
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2565) 

นางทุเรียน  ชับชนะ  เสนอ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 
ส.อบต.หมู่ที่ 10    ผู้รับรอง 1.นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว 
      2.นายสุรชัย  นรินทร์นอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   -สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          33 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2565) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี  5  5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2564      



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  5.3 เลือกคณะกรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

     

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.00  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

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 

 
 



๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


