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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562 

วันพุธ ที่  15 พฤษภาคม 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 นางร าพึง             โหมกทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
7 นางบงกช  ทองสุกนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
8 นางอนุวาส           เพชรสร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
9 นางกาญจนา        เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 

10 นางประภาพร      เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
11 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
12 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
13 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  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 
26 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
27 นายสมนึก   ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
28 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่16 
29 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที ่16 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
31 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
32 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
33 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
34 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
35 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
36 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
37 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 

 
 

     มาประชุม  37    คน 
     ลา      2    คน   *นายธนธรณ์    พะธะนะ  
        *นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว 
     ขาด       -    คน   
     รวม   39    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นายบุญส่ง  จัดนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นางพยอม   เจริญชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
5 นางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
6 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นางสาวขวัญวิภา  นานอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกรปฏิบัติการ 
11 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายอัคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน        
ประธานสภาฯ   ต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัย สามัญ                 
    สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  

นายอัคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 ลงวันที่ 30        
    เมษายน 2562  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ลาออก 1 ท่าน รายนายวัชรินทร์  ประสิทธิ์นอก หมู่ที่ 21  ทั้งนี ้
ประธานสภาฯ   มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์          
    พ.ศ. 2562 

นายอัคคกิตติ์ 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 าบลคูขาดด้วยครับ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือ   
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์ พิรักษา   เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี ๒๕62 วันศุกร์ ที่  15 กุมภาพันธ์                     
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    พ.ศ. 2562 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

นายสมจิตร  ภาสนิท  แก้ไขหน้าที่  12  บรรทัดที่  8 จาก นางนวล นรินทร์นอก เป็น นางนวล            
ส.อบตหมู่ที่ 19    อินทรภิรมย์  

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  แก้ไข หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 3 จาก ไม่สูงจนเกินไป ให้ตัดค าว่า “ไม่” ออก             
ส.อบต.หมู่ที่ 14   เป็น สูงจนเกินไป 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ           
    สมัยที่ 1  ประจ าปี  ๒๕62 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 37 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                 
    สมัยที่ 1  ประจ าปี ๒๕62 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
    5.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                           

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562    

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
นายก อบต.    พ.ศ. 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว    

  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีความต้องการขออนุมัติ 

    โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้  

   1.โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  
   - แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  

    ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (1) เครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้ 15,000  บาท เพ่ือใช้      
    ประโยชน์ส าหรับการดูดฝุ่นท าความสะอาดบริเวณอาคารที่ท าการส านักงาน      
    รถยนต์ส่วนกลาง และใช้งานอ่ืนๆในองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ปรากฏใน  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   

   2.โอนงบประมาณรายจ่าย  
   -โอนงบประมาณเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน         

    หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (1) เครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้                
    15,000  บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการดูดฝุ่นท าความสะอาดบริเวณอาคาร     
    ที่ท าการส านักงาน รถยนต์ส่วนกลาง และใช้งานอ่ืนๆในองค์การบริหารส่วน                
    ต าบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป        
    (00111)   

   -โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวด        
    ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (1) เครื่องดูดฝุ่น ตั้งไว้                  
    15,000  บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการดูดฝุ่นท าความสะอาดบริเวณอาคาร                
    ที่ท าการส านักงาน รถยนต์ส่วนกลาง และใช้งานอ่ืนๆในองค์การบริหารส่วน              
    ต าบลคูขาด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป             
    (00111)  โอนลด 15,000 บาท 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง               
    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2 และ ฉบับที่  3)                                
    พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การ            
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้           
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น        
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

นางทุเรียน  ชัยชนะ  อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่ายอดโอนท้ังหมดเท่าไหร่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 10 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ชี้แจ้ง ยอดโอนเป็น 15,000 บาท  เปลี่ยนประเภทจาก ครุภัณฑ์งานบ้าน นายก 
อบต.   งานครัว เปลี่ยนเป็น ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอน
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

    5.2 ขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 

 

    รายละเอียดของโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและขอความ 
    ช่วยเหลือ 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติขออนุมัติ โครงการใช้จ่ ายเงินทุนส ารอง     
ประธานสภาฯ   เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสมประจ าปี          
นายก อบต.   2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

 
 หลักการ 

    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ยอดรวม 5,313,000.-     บาท 
    ด้านการเศรษฐกิจ   ยอดรวม   5,313,000.-     บาท 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม   5,313,000.-     บาท 

    - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยอดรวม    5,313,000.-     บาท 

เหตุผล 
     เพ่ือใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และด าเนินงาน    
    ตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับการด้านการบริการชุมชนและสังคม จึงขอเสนอ        
    อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
    เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ                       
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ        
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    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข         
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พ .ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และ พ.ศ. 2561          
    (ฉบับที่ 4) ข้อ 87 (2) ข้อ 89 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินทุน       
    ส ารองเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

         ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชี      
    รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพ่ือ     
    เป็นทุนส ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน     
    สะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 

        (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1     
    ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขอ          
         อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด  

      (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อย    
    ละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กร       
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย       
    ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89  (1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
       ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก    
    สภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้  
    (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน        
    ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน        
    รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ      
    เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
    ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  มอบหมาย นายบุญส่ง จัดนอก รองนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด          
นายก อบต.  

นายบุญส่ง จัดนอก   ชี้แจงรายละเอียด 13 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิก   
รองนายก อบต.   สภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม    
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว มีสมาชิกสภาฯ จะอภิปราย หรือ          
    สอบถามหรือไม่อย่างไร 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  อภิปรายเรื่องโครงการใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
ส.อบต.หมู่ที่ 14   2562 มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ท าไมถึงไม่ซ่อมแซมถนนลาดยาง                     
    สาย โนนตาแก้ว – วังยาว 

นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด  แจ้งเรื่องฝายน้้าล้น บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ฝายช้ารุดประชาชนเดือดร้อน 
ส.อบต.หมู่ที่ 7    
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นายพจน์  พิรักษา  ให้ท่านเสนอในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ แสดงความ
ประธานสภาฯ   คิดเห็นในระเบียบวาระท่ี 5 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  อภิปรายรายละเอียดเรื่องการใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสมว่ามีความเสี่ยงมาก 
สมาชิกสภาฯ ม.1  ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนสถานะการเงินการคลังของ  อบต.คูขาด             
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547             
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พ .ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และพ.ศ. 2561        
    (ฉบับที่ 4) ข้อ 87 (2) หากมีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสมต้อง          
    ขออนุมัติจากสภาฯ หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบกันเองให้พิจารณาอย่าง       
    รอบคอบว่ามีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใด ตามที่สมาชิกสภาฯ ม.7 แจ้งแล้วนั้น        
    ไม่ทราบว่าท่านได้ตรวจสอบหรือประสานกับสมาชิกสภาฯ ม.7 หรือไม่ 

นายพจน์  พิรักษา  แต่ละโครงการต้องมีอยู่ในแผน ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ม.7 ได้เสนอ
ประธานสภาฯ   โครงการเข้าในแผนหรือไม่ และโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น                
    หมู่ที่ 9 บ้านโคกเสี่ยว มีความหนาเพียง 0.10 เมตร ท้าไมต่างจากโครงการอ่ืนๆ       
    ที่มีความหนา 0.15 เมตร  

นายทวีเดช  วงศรีลา  ซึ่งแบบการก่อสร้าง ต้องได้รับการรับรองแบบจากกรมทางหลวงชนบท 
ผอ.กองช่าง   

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุมอนุมัติโครงการ ใช้จ่ายเงินทุนส้ารองเงินสะสมส่วนที่ เกิน 15% 
ประธานสภาฯ   ดังนี้ 
    1. โครงการ ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1   
             ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15         
    เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1      
    ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก้าหนด  
    งบประมาณ 333,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     1. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
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นายพจน์  พิรักษา  2. โครงการ     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 
ปรานสภาฯ           ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15     
    เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่     น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อม
    ป้ายโครงการ 1 ป้าย แบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-203 
    งบประมาณ 92,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     2. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  3. โครงการ วางท่อระบายน้้าบึงคูขาด  บ้านโนนแดง  หมู่ที่  4 
ประธานสภาฯ                       ปริมาณงาน  วางท่อ คสล.มอก.ช้น 3 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร 21 ท่อน       
    จ้านวน 3 แถว พร้อมยาแนวท่อให้เรียบร้อย   พร้ อมป้ าย โครงการ  1  ป้ าย         
    (รายละเอียดตามแบบ อบต.คูขาดก้าหนด) 
             งบประมาณ 74,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     3. โครงการ วางท่อระบายน้้าบึงคูขาด  บ้านโนนแดง  หมู่ที่  4 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  4. โครงการ      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6  
ประธานสภาฯ            ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15     
    เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อม       
    ป้ายโครงการ  1  ป้าย   ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบทแบบเลขที่             
    ทถ-2-203   
    งบประมาณ 463,000 บาท 



๑๐ 
 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  5. โครงการ     ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ     ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร  พร้อมป้าย     
    โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด ก้าหนด  
       งบประมาณ 499,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     5. โครงการ ก่อสร้างฝายน้้าล้น บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา   6. โครงการ     ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9  
ประธานสภาฯ     ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา       
    0.10 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก้าหนด        
    งบประมาณ 363,000 บาท  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     6. โครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านโคกเสี่ยว หมู่ที่ 9  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 



๑๑ 
 

นายพจน์  พิรักษา  7. โครงการ   ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ประธานภาฯ      ( โดยวิธี Pavement In-Piace Recycling )  รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.115-     
    01 ช่วงบ้านงิ้ว (สายบ้านโนนตาแก้ว – บ้านโนนแดง)  
      ปริมาณงาน   ขนาดพ้ืนจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 800.00 เมตร ไหล่ทาง    
    กว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพ้ืนที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร      
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. คูขาดก้าหนด 
    งบประมาณ 1,820,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     7. โครงการ  ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  8. โครงการ   ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11  
ประธานสภาฯ     ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00     
    เมตร พร้อมบดทับแน่น วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.60 x 1.00 เมตร จ้านวน 
    7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด ก้าหนด) 
    งบประมาณ 294,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     8. โครงการ   ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมบดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 11 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  9. โครงการ     ขุดลอกคลองบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12  
ประธานสภาฯ     ปริมาณงาน  เดิมปากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
    ขุดลอกลึกลงจากเดิม 2.00 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อม    
    ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก้าหนด  
            งบประมาณ 129,000 บาท 



๑๒ 
 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     9. โครงการ ขุดลอกคลองบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  10. โครงการ     ขุดลอกคลองบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15  
ประธานสภาฯ       ปริมาณงาน  เดิมปากกว้าง 14.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร ขุด   
   ลอกลึกลงจากเดิม 2.00 เมตร ยาว   600  เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อม   
   ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก้าหนด 
               งบประมาณ 270,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     10. โครงการ ขุดลอกคลองบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  11. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ 16  
ประธานสภาฯ      ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15     
    เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 475.00    
    ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท     
    แบบเลขที่ ทถ-2-203   
      งบประมาณ 321,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 
 
 
 



๑๓ 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ      11. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนวน หมู่ที่ 16  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายบุญส่ง จัดนอก  12. โครงการ     ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17  
รองนายก อบต.      ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10    
    เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาดก้าหนด   
     งบประมาณ 355,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     12. โครงการ ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  13. โครงการ      ปรับปรุงฝายน้้าล้น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20  
ประธานสภาฯ      ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมป้าย    
    โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.คูขาด ก้าหนด   
      งบประมาณ 300,000 บาท 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม   

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ     13. โครงการ ปรับปรุงฝายน้้าล้น บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20 
 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

    รวมงบประมาณ 5,313,000 บาท  (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 



๑๔ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลคูขาด 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา     
ประธานสภาฯ   เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  มอบหมาย นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ        
นายก อบต.    วัฒนธรรม ชี้แจงรายละเอียด 

นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ผอ.กองการศึกษาฯ  1. หลักการและเหตุผล 

เด็กแรกเกิด - 6 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความส าคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ เพราะเป็น
ระยะที่ร่างกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รับการ
พัฒนาเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอ่ืน ๆ เด็กก็จะพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นก าลังใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ในฐานะหน่วย
การปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบการพัฒนาเด็ก และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2.2 เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และ
สมรรถนะตามวัย โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 
2.4 เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
เด็กเล็กตามบริบท และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น 
2.5 เพ่ือส่งเสริมความรัก เอ้ืออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3. เป้าหมาย 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหนาด จ านวน 1 แห่ง ณ บ้านหนองหนาด 
หมู่ที่ 8 ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คัดเลือกและเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนและครุภัณฑ์บางประการ ตลอดจนกองทุนอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม (นม) และค่าจ้างบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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    4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จัดอบรมหรือส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

6. สถานที่ด าเนินการ 
บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8 ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 
7.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุพัฒนาเด็ก เป็นเงิน    30,000 บาท 
7.2 ค่าอาหารกลางวัน    เป็นเงิน    73,500 บาท 
7.3 ค่าอาหารเสริม (นม)   เป็นเงิน    41,600 บาท 
7.4 ค่าตอบแทน/เงินเพ่ิม พนักงานจ้าง 

        ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  120,000 บาท 
7.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน เป็นเงิน      5,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้น 270,100 บาท ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1  เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้าน 
   ร่างกาย โภชนาการ สังคม สติปัญญา อารมณ์  
   8.2  เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาในระดับ  
   ประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ                 
ประธานสภาฯ     โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ขอขอบคุณจิตอาสาที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ถนนหน้าอ าเภอ แจ้งทุกท่านร่วมลงนาม 
    ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกันที่หน้าส านักงาน 
    และปลูกต้นไม้หมู่ที่ 10 ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และปลูกหญ้าแฝก 
    รอบบึงคูขาด สถานที่และวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายวัชรินทร์  จินตนามณีรัตน์  แจ้งท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ใดที่ยังไม่ส่งรูปห้องน้ าเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ให้ส่ง
นักพฒนาชุมชน   พร้อมเอกสาร เพ่ือที่จะประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หากหมู่บ้านใดสละสิทธิ์ 
    ให้แจ้งด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.00  น. 
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(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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