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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี  2565 
วันพฤหัสบดี ที่  5 พฤษภาคม 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 เลาขานุการสภา 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 เสนห์ ชูแสง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 5 เสนห์ ชูแสง 
8 นาย สุพจน์ นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 6 พจน์ นาดี 
9 น.ส. ส าราญ ไชยนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 7 ส าราญ ไชยนอก 

10 นาย จ าลอง การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 8 จ าลอง การบรรจง 
11 นาย ยัน พลโดด สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 9 ยัน พลโดด 
12 นาย กฤตภาส นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 11 กฤตภาส นรินทร์นอก 
13 นาย บุญสนอง ศาลาแดง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 12 บุญสนอง ศาลาแดง 
14 น.ส. ผุสดี ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 13 ผุสดี ศรีจตุพรชัย 
15 นาย สุรชัย นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 14 สุรชัย นรินทร์นอก 
16 นาย เชาว์ ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 15 เชาว์ ศรีธาวิรัตน์ 
17 นาย ธีรพล พ่ึงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 ธีรพล พ่ึงกลาง 
18 นาย คุณเดช ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 คุณเดช ชมนาวัง 
19 นาย นพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 นพรัตน์ มุ่งเคียงกลาง 
20 นาง กาญจนา อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 กาญจนา อามาตย์สมบัติ 
21 นาย ประสาน บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 ประสาน บุญวิจิตร 

 

 
     มาประชุม  21    คน 
     ลา      -    คน    
     ขาด       -    คน  
     รวม   21    คน 
 



๒ 
 

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 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง ทวีเดช  วงศรีลา 
9 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร ณัฏฐนิชา  นมัสสิลา 

10 นายสุระ  ประวันเทา นายช่างโยธา สุระ  ประวันเทา 
 

นายประจวบ  ในริกูล   มอบหมายให้ นายชัยชาญ ลอยคง  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ รายชื่อสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ที่เข้าประชุม 

ทางทุเรียน  ชัยชนะ    ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.คูขาด  มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศอ าเภอคง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
    คูขาด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565                 
    จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ประชุมตามระเบียบวาระ   
    ต่อไป 

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

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายประจวบ  ในริกูล  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันอังคารที ่  
    11 มกราคม 2565                                   

นางทุเรียน  ชัยชนะ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 33 
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    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 

นายประจวบ  ในริกูล  เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันอังคาร ที่  11             
    มกราคม  2565  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจทานบันทึกรายงานการ       
    ประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

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 21 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด              
    สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 วันอังคาร ที่  11  มกราคม       
    2565  ดังนี้  

    -รับรองรายงานการประชุม 21 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
      -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
    5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

นายประจวบ  ในริกูล  เชิญคณะผู้บริหารอ่านรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2565 
    
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายก อบต.คูขาด 

 

ส านักงานปลัด 

 

ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีความต้องการขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้  

 

1. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน  จ านวน   500,000.-  บาท   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  หมวดงบลงทุน  ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณขออนุมัติ  
จ านวน 500,000.00 บาท  

 

- โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
500,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,736,893.- บาท  จ านวนเงินที่
โอนลด  500,000.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  1,236,893.- 
บาท 

2. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบ
งานส านักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน   17,000.-  บาท   แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณขออนุมัติ จ านวน 
17,000.-  บาท  

 

-  โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
17,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,236,893.- บาท  จ านวนเงินที่ 
โอนลด  17,000.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  1,219,893.- บาท 

3. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที)  รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
จ านวน   2,600.-  บาท   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวด 
งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
งบประมาณขออนุมัติ จ านวน 2,600.-  บาท  

 

- โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
2,600.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,219,893.-บาท จ านวนเงินที่โอนลด  
2,600.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  1,217,293.- บาท 

4. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  โต๊ะท างาน ระดับ 3 จ านวน 
3 ตัว ๆละ 5,000 บาท    จ านวน  15,000.-  บาท   แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป   หมวด งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ ส านักงาน  
งบประมาณขออนุมัติ จ านวน 15,000.-  บาท  
 

- โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
15,0000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,217,293.- บาท  จ านวนเงินที่
โอนลด  15,000.- บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  1,202,293.- บาท 

5. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่  เก้าอ้ี จ านวน 3 ตัวๆละ 
3,500 บาท    จ านวน  10,500.-  บาท   แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป  หมวด งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณขอ
อนุมัติ จ านวน 10,500.-  บาท  

 

- โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
10,500.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,202,293.- บาท  จ านวนเงินที่โอน
ลด  10,500.- บาท งบประมาณหลังโอน  1,191,793.- บาท 



๖ 
 

6. โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ ตู้กระจกบานเลื่อน จ านวน 1 
หลังๆละ 5,000 บาท  จ านวน  5,000.-  บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป  หมวด งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณขอ
อนุมัติ จ านวน 5,000.- บาท  

 

- โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
5,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 1,191,793.- บาท  จ านวนเงินที่โอน
ลด  5,000.- บาท งบประมาณหลังโอน  1,186,793.- บาท 

 

กองช่าง 
 

ด้วยกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีความประสงค์จะขอโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  รายการดังนี้ 

 

1. โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ.2565   รายการดังนี้ 
 

1.1 โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และประปา  งบเงินอุดหนุน  หมวด  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง บ้านดอนเต็ง  หมู่ที่ 15  งบประมาณที่ขอตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 235,000 บาท  จ านวนเงินที่ขอโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่  235,000 .-  บาท (สองแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 
42 ข้อ 27 โดยขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ 

       

- โอนลดงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)   งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   งบประมาณที่ตั้งไว้  410,000. -  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
235,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 65,000.- บาท   

             

1.2 โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งบ
ลงทุนหมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน (1)โต๊ะท างานเหล็กขนาด 
5 ฟุต มีลิ้นชักส าหรับใส่ของ  งบประมาณที่ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 
12,000 บาท จ านวนเงินที่ขอโอนงบประมาณตั้ งจ่ายรายการใหม่                
12,000 .-  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) โดยขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ 

      
 
 



๗ 
 

- โอนลดงบประมาณ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)  หมวด ค่าวัสดุ  
ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   งบประมาณที่ตั้งไว้  60,000. -  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
12,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 48,000.- บาท   

 

2. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายการดังนี้ 
 

2.1 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  
งบเงินอุดหนุน  หมวด  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
และแรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส  บ้านน้อย  หมู่ที่ 7 งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 560,000 บาท งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จ านวน 334,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 894,000.- บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาท
ถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2          
พ.ศ.2563 หน้า 35 ข้อ 11 โดยขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ 

 

2.2 ขอโอนลดงบประมาณ  แผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร  (00321)   งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณท่ีตั้งไว้  446,440.-  
บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 340,000.- บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด 
334,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 6,000.- บาท   

 

นายประจวบ  ในริกูล  การโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีการโอนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงาน  
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างห้องท างานของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดให้เป็นสัดส่วน เพ่ือ

ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และการท างานของสมาชิกสภาฯ 
 

นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

         
5.2 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

นายประจวบ  ในริกูล  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



๘ 
 

 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ 5.2 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
นายก อบต.คูขาด งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ รายการดังนี้ 

 
(ข้อความเดิม) 
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอคง เพื่อจ่ายเป็น 

    1)  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านโนนตาแก้วหมู่ที่ 18  
     ตั้งไว้ 45,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 
ด าเนินการแผนกแรงต่ า 

    ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ า ขนาด  8/9  เมตร จ านวน  3  ต้น  
พาดสายไฟฟ้าแรงต่ า 2 เส้น พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงสาย  ระยะทาง  75  เมตร                 
พาดสายพาดดับ 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงสาย  ระยะทาง   75  เมตร            
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ปรากฏในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ.2561-2565)แผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการ
พัฒนาที่1ข้อ  65 หน้า  204 (กองช่าง) 

   

(ข้อความใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
               

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอคง เพื่อจ่ายเป็น 
    1)  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโนนตาแก้วหมู่ที่ 18 

     ตั้งไว้ 55,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 
ด าเนินการแผนกแรงต่ า 

    ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ า ขนาด  8/9  เมตร จ านวน  4  ต้น  
พาดสายไฟฟ้าแรงต่ า 2 เส้น พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงสาย  ระยะทาง   80  เมตร                   
พาดสายพาดดับ 1 เส้น พร้อมอุปกรณ์ยึดโยงสาย  ระยะทาง  80  เมตร  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ปรากฏในแผนพัฒนา
ห้าปี (พ.ศ.2561-2565)แผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการ
พัฒนาที่1ข้อ  65 หน้า  204 (กองช่าง) 

 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   
 



๙ 
 

นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง เนื่องด้วยบ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 มีความเดือดร้อนไม่มีแสงส่องสว่าง ในการ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  เดินทางสัญจรไปมาในเวลากลางคืน ซึ่งไม่มีความปลอดภัย อาจเกิดอันตรายต่อ 

ทรัพย์สินหรือชีวิตได้ จึงขอขยายเขตเสาไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างครอบคลุมทุกจุด 
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 

 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด  21  ท่าน  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ            
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 

5.3 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2565 
 

นายประจวบ  ในริกูล  เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2565
ประธานสภาฯ    
 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์     ค าเสนอขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสม 
นายก อบต.คูขาด           ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  
60,000,000.- บาท  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของต าบลคูขาด  ด้านบริหารทั่วไป ด้านการรักษา
ความสงบภายใน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการเกษตร ตลอดจนถึงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ  ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งไว้ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนถึงหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 
 



๑๐ 
 

              สถานะการคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีเงินสะสม  ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2565 จ านวนเงิน 11,905,937.67.- บาท หักรายจ่ายผูกพันและกันเงินไว้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และ พ.ศ. 2561 
(ฉบับที่ 4) ข้อ 89 แล้วคงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปจ่ายได้ จ านวน 
2,462,912.67บาท จึงขออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวนเงิน 2,401,000.- บาท เพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  

 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดี
อยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการ ต่าง ๆ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด โดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจึงขอเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเงินจ านวน 2,401,000.- บาท เพ่ือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

............................................. 
หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม  2,401,000.-  บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ  ยอดรวม    2,401,000.-  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    2,401,000.-  บาท 
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ยอดรวม     2,401,000.-  บาท 

 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และด าเนินงาน

ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอ
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 



๑๑ 
 

 

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

    รายละเอียดโครงการรายจ่ายท่ัวไป 
จ่ายเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
............................................ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม 2,401,000.-  บาท 
1. งบลงทุน    รวม 2,401,000.-  บาท 
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 2,401,000.-  บาท 
1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 

1.โครงการ    ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1  
ปริมาณงาน   จุดที่1ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   
จุดที่2ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  6  หน้า  22 และ ข้อ 8  
หน้า 23 
งบประมาณ     398,000  บาท 

 



๑๒ 
 

2.โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อขนาด 0.30x1.00 เมตร จ านวน 2 จุด 
จุดละ 4 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  9  หน้า  24  
งบประมาณ     142,000  บาท 

 
3.โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร   ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4   
ข้อ  18  หน้า  29  
งบประมาณ     470,000  บาท 
 
4.โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 
ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร จ านวน 
4  ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย    ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่4  ข้อ  4  หน้า  89  
งบประมาณ     443,000  บาท 

 
5.โครงการ    ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9  
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  29  หน้า  38  
งบประมาณ     204,000  บาท 

 
6.โครงการ    ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11  
ปริมาณงาน    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร                    
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุด จุดละ 5 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย  ตามแบบแปลนที่ 
อบต.คูขาดก าหนด  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4  
ข้อ  36  หน้า  43 
งบประมาณ     81,000  บาท 



๑๓ 
 

 
7.โครงการ    ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13  
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมบดทับแน่น ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  42  หน้า  48  
งบประมาณ     93,000  บาท 

 
8.โครงการ    ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14  
ปริมาณงาน   จุดที่1ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จุดที่2ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  48  หน้า  53  
งบประมาณ     126,000  บาท 

 
9.โครงการ    ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับแน่น บ้านคง
ถาวร หมู่ที่ 17  
ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมบดทับแน่นลงดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดทับแน่น วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อ 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 3 จุด จุดละ 6 ท่อน  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่4  ข้อ  56  หน้า  59  
งบประมาณ     337,000  บาท 

 
10.โครงการ    ก่อสร้างทางข้ามคลอง บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18  
ปริมาณงาน   วางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ท่อขนาด 1.00x1.00 เมตร จ านวน 3 
แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.คูขาดก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ข้อ   44   หน้า  196  
งบประมาณ     107,000  บาท 

 

    รวม 10 โครงการ รวมงบประมาณ 2,401,000  บาท  
(สองล้านสี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)     

นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   

นายชัยชาญ  ลอยคง   ขอสอบถามเพ่ิมเติมโครงการที่ 1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น     
รองประธานสภาฯ  บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 รายละเอียด มีความหนาของถนน 0.10 เมตร  ซึ่งแตกต่าง 



๑๔ 
 

จากหมู่บ้านอ่ืน ที่มีความหนา 0.15 เมตร  
นายบุญส่ง  จัดนอก  ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่นบ้านปอบิด หมู่ที่ 1 ที่มีความ
รองนายก อบต.คูขาด  หนา 0.10 เมตร นั้น เนื่องด้วยตามโครงการได้ขยายความยาวเพ่ิมข้ึน จึงลด 

ความหนาลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัตจิ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจะขอความ 

เห็นชอบทีละโครงการตามล าดับ 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านปอบิด หมู่ที่ 1  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  



๑๕ 
 

    งดออกเสียง  - เสียง 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11  
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดทับแน่น บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงดินลูกรังบดทับแน่น  

บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างทางข้ามคลอง บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
 
 



๑๖ 
 

 
  5.4 ญัตติขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง  

สายทาง นม.4007  แยกทางหลวงหมายเลข 2150- บ้านดอนรี อ าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา 
 

นายประจวบ  ในริกูล  เชิญเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
ประธานสภาฯ ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม.4007  แยกทางหลวงหมายเลข 

2150- บ้านดอนรี อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 
2+000 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 

 
นายสุระ  ประวันเทา  การก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม.4007  แยกทางหลวง         
นายช่างโยธา   หมายเลข 2150- บ้านดอนรี อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่  

0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 นั้น (ตามเอกสาร หมายเลข 1) เพ่ือแก้ไขปัญหา
การสัญจรของประชาชน จะได้รับการสัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ   
 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
นายประจวบ  ในริกูล  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 21 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง สายทาง นม.4007  แยก 

ทางหลวงหมายเลข 2150- บ้านดอนรี อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.
ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+000 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          21 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประจวบ  ในริกูล   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ  แจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่ อบต.คูขาด ย้าย 3 ท่าน 
ปลัด อบต.คูขาด    1. นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ย้ายไป องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 



๑๗ 
 

2. นางสาวศริิลักษณ์  หลงศรีภูมิ  นักวิชาการเกษตร  ย้ายไป อบต.ทุ่งสว่าง 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
3. นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา  หัวหน้าส านักปลัด ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
รองปลัด อบต.โนนเต็ง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จะมีการอบรมปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านและการฉีด
นายก อบต.คูขาด  วัคซีนให้สุนัขและแมว  

ประจวบ  ในริกูล   สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ประจวบ  ในริกูล  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.00  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๘ 
 

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 
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