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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

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

10 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
11 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
12 นายธนธรณ ์ พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
13 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
15 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
16 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
17 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
18 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
19 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
20 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
21 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
22 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
23 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
24 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
25 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 
26 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
27 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
28 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
29 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
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 ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
31 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
32 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
33 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
34 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
35 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
36 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
37 นางอ้อมเดือน คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  37    คน 
     ลา      2    คน   *นางร าพึง  โหมกทองหลาง  
        *นายสมนึก  ศรีสุขกลาง 
     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 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกรปฏิบัติการ 
7 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียก        
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี      
    2562 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2562  

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศอ าเภอคงเรื่อง เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
เลขานุการสภาฯ   สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี 2562 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม          
    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  2 ประจ าปี  ๒๕62 วันพุธ ที่  15 พฤษภาคม                 
    พ.ศ. 2562  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

นายธนธรณ์  พะธะนะ  แก้ไขหน้าที่ 7 จาก นายก อบต. แก้ไขเป็น ประธานสภาฯ   
ส.อบต.หมู่ที่ 7 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ           
    สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 37 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด                 
    สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี ๒๕62 วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    

    5.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)                    
ประธานสภาฯ        

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  รายละเอียดตามเอกสารที่   
นายก อบต.   เลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ดูรายละเอียดทีละหน้า    
    พร้อมกัน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง    
ประธานสภาฯ     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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ที่ประชุม   เห็นชอบ     37 เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ - เสียง  
    งดออกเสียง - เสียง  

    5.2 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง                        
    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1)                                
    พ.ศ. 2562  

นายพจน์  พิรักษา  ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
ประธานสภาฯ   ควบคุมการ เลี้ ย งสั ตว์หรื อปล่ อยสัตว์  (แก้ ไข เ พ่ิม เติม  ฉบับที่  1 )  นั้น                  
    ขอปรึกษาที่ประชุมว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ       
    จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
    พ.ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)  ข้อ ๔๕ ญัตติร่าง          
    ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา          
    ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวด           
    เดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ         
    จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้                
    พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา         
    ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน           
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  เสนอ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สามวาระรวดเดียว                               
ส.อบต.หมู่ที่ 1      ผู้รับรอง 1.นางทุเรียน ชัยชนะ 
      2.นายประกาย  นรินทร์นอก 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา  
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สามวาระรวดเดียว    

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์            
    (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2562  
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นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เ ส น อ ร่ า ง ข้ อ บั ญ ญั ติ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล คู ข า ด    เ รื่ อ ง                                             
นายก อบต.   การควบคุมการเลี้ ยงสัตว์หรือปล่ อยสัตว์     (แก้ ไขเ พ่ิมเติม ฉบับที่  1)                                
    พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่เลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ      
    ทุกท่านแล้ว ดูรายละเอียดทีละหน้าพร้อมกัน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)  

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุม วาระที่ 1 ขั้นรับ
ประธานสภาฯ   หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      

ที่ประชุม   รับหลักการ          37 เสียง  
    ไม่รับหลักการ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)                   
    ข้อ ๔๕ ที่อ้างถึงข้างต้น นั้น ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่     
    ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น        
    ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที่ประชุม วาระที่ 2 ขั้นแปร
ประธานสภาฯ          ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีการอภิปรายใน วาระท่ี 3 นี้
ประธานสภาฯ   หรือไม่  

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุมว่า สภา อบต.คูขาด  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ         บริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (แก้ไขเพ่ิมเติม      
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    ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2562  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 37 ท่าน ขอมติที ่
    ประชุม วาระท่ี 3  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          37 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

    5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2562 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ด้วย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด มีความประสงค์ขอ
นายก อบต.   โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียด          
    ดังนี้ 

  1. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร (00320)        
    งานส่งเสริมการเกษตร (00321) งบลงทุน (5400000) หมวด ค่าครุภัณฑ์         
    (5410000 ) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)  (1) ตู้เก็บเอกสาร        
    เหล็ก 3 ชั้น จ านวน ๑ ตู้ จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)                             

     - โอนลดงบประมาณ แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร      
    (00321) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) งบประมาณ          
    คงเหลือก่อนโอน 760,920.- บาท จ านวนที่ขอโอนลด 5 ,000.- บาท                            
    (ห้าพันบาทถ้วน)  

    2. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร (00320)    
    งานส่งเสริมการเกษตร (00321) งบลงทุน (5400000) หมวด ค่าครุภัณฑ์       
    (5410000 ) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) (1) เครื่องพิมพ์     
    ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 12,000.-       
    บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน  
          - โอนลดงบประมาณ แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร     
    (00321) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) งบประมาณ         
    คงเหลือก่อนโอน 755,920.- บาท จ านวนที่ขอโอนลด 12 ,000.- บาท                 
    (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  ด้วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจ าปี  2562  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้  

    1. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร    
          ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์    
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) (1) ชั้นวางรองเท้า    
    ส าหรับเด็ก จ านวน 2 ชุด จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 8,000 บาท  

    โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม     
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)     
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    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้   790,920 บาท         
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)        
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 760,920 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 8,000      
    บาท คงเหลือ 752,920 บาท 

  2. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร     
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์    
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100) (2) พัดลมติดผนัง       
    จ านวน 10 ตัว จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 25,000 บาท  

      โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม        
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)       
    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้  790,920 บาท      
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)           
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 752,920 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 25,000       
    บาท คงเหลือ 727,920 บาท 

      3. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร     
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์       
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)  (3) เครื่องพิมพ์    
    ชนิดเลเซอร์ (ขาวด า) จ านวน 1 เครื่อง จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 2,600 บาท  

      โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม        
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)      
    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้   790,920 บาท      
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)        
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 727,920 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 2,600      
    บาท คงเหลือ 725,320 บาท 

      4. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร      
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์       
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (5410900)  (4) ตู้เย็น             
    จ านวน 1 หลัง จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 6,500 บาท  

  โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม         
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)      
    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้ งไว้  790,920 บาท         
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)       
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 725,320 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 6,500       
    บาท คงเหลือ 718,820 บาท 

  5. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร       
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์      
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  (5410700)                     
    (5) โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม        
    24,200 บาท  
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  โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม        
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)        
    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้  790,920 บาท      
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)      
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 718,820 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 24,200      
    บาท คงเหลือ 694,620 บาท 

          6. โอนเพิ่มงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหาร                    
    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) งบลงทุน (5400000) หมวดค่าครุภัณฑ์           
    (5410000) ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่  (5410700)                     
    (6) เครื่องเล่น DVD พร้อมล าโพง จ านวน 3 ชุด จ านวนที่ขอโอนเพิ่ม 24,000        
    บาท  

       โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายจาก  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม        
    การเกษตร งบงบบุคลากร (520000) หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า (522000)             
    ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้   790,920 บาท         
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)       
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 694,620 บาท โดยขอโอนลดจ านวน 24,000       
    บาท คงเหลือ 670,620 บาท 

  ข้อกฎหมาย  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     

    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ.        
    2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน     
    เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้           
    ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น           
    อ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ    

นายสุรชัย นรินทร์นอก  ประชุมสภาฯ ครั้งใด มีแต่การโอนงบประมาณฯ แต่ความเดือนร้อนของ               
ส.อบต.หมู่ที่ 14      ประชาชน ได้โอนงบประมาณฯ มาช่วยเหลือบ้างหรือเปล่า 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  สมาชิกสภาฯ ก็คงจะทราบว่าที่ตั้งงบประมาณฯ ไว้ครั้งก่อน  แต่ปัจจุบันราคา 
นายก  อบต.   ของครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณฯ เพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

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



๑๐ 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          36 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  1. เรื่องรับพนักงานขับรถยนต์ 
นายก อบต.  2. เรื่องถนนลาดยางมีผู้รับเหมาแล้ว 
  3. เรื่องการประเมินผู้บริหารฯ 
  4. เรื่องช่วยกันซ่อมแซมถนนที่ช ารุด  
  5. เรื่องพลังงานทดแทน  
  6. เรื่องทัศนศึกษาดูงาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายอัคคกิตติ์   จันทราไพสนธ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจสอบ 

(นายโกญจนาท   ศิลากลาง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายสุรชัย   นรินทร์นอก) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายจ าลอง   การบรรจง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจสอบ 

(นางส าเนียง  นรินทร์นอก) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่     
 

 

(ลงชื่อ)                           

(นายพจน์   พิรักษา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

 
 



๑๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


