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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ครั้งแรก 
วันอังคาร ที่  4 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
************************** 

 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอ าเภอคง 
2 นายชัยชาญ          ลอยคง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 1 
3 นายสุภาพ        สุวรรณศรี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 2 
4 นางศศิตา      กล้าหาญ  สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
5 นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
6 นายเสน่ห์           ชูแสง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
7 นายสุพจน์        นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
8 นางสาวส าราญ      ไชยนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
9 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 8 

10 นายยัน พลโดด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
11 นางทุเรียน  ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
12 นายกฤตภาส           นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
13 นายบุญสนอง           ศาลาแดง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
14 นางสาวผุสดี ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
15 นายสุรชัย นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
16 นายเชาว์        ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
17 นายธีรพล         พ่ึงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
18 นายคุณเดช       ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 17 
19 นายนพรัตน์               มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 18 
20 นางกาญจนา            อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 19 
21 นายประจวบ             ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 20 
22 นายประสาน         บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 21 

 
     มาประชุม  22    คน 
     ลา      -    คน    
     ขาด       -    คน  
     รวม   22    คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางเต็มดวง  นมเกษม ท้องถิ่นอ าเภอคง 
2 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
5 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
6 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังส ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุม   เวลา  14.00  น. 
 

นางสุกัญญา  บัวส าราญ  เรียนท่านนิติพัฒน์ ขอดทอง  นายอ าเภอคง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
(เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว) คูขาด หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 

ต าบลคูขาดทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  
- ขอกราบเรียนเชิญท่านนิติพัฒน์  ขอดทอง นายอ าเภอคง จุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัย 
- อ่านประกาศอ าเภอคง เรื่อง ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
คูขาด ครั้งแรก 
 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่            
28 พฤศจิกายน 2564 และการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดจ านวน 21 คน แล้ว 

นายอ าเภอคง จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 53 วรรคสอง              
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และ              
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจึงก าหนดประชุมสภา
องค์การบริหารส่ วนต าบลคู ขาดครั้ งแรกในวันที่  4 มกราคม 2565                      
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
              (นายนิติพัฒน์  ขอดทอง) 

     นายอ าเภอคง 
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- ดิฉันนางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ท าหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 วรรคแรก “ในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราว” 
- ขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอคง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาด ครั้งแรก 

 
นายนิติพัฒน์  ขอดทอง  เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด (ท่านนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์) ท่าน
นายอ าเภอคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน  

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่ วนต าบล เมื่ อวันที่  28 พฤศจิ กายน 2564 ที่ ผ่ านมา บัดนี้  
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูขาดจ านวน 21 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง 
และได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนท าหน้าที่ในการ
บริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ซึ่งนับวันเราต้องยอมรับกันว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มี
บทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามล าดับ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาด ก็คือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่ง
ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอ่ืน ๆ ต้องท าหน้าที่
ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการท างาน 
พัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน และท าหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการท างาน
ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกคน จึงมี
บทบาทส าคัญและมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของข้าราชการการเมือง ประกอบด้วย  

    1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    3. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

4. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    5. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    6. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
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7. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

    8. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
    9. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี  
 

 วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดครั้งแรก ตาม
มาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูขาดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของ
คณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้
การถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะน าไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ขอฝากความหวังของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลคูขาดไว้กับคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน
พึงตระหนักและระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน 
โดยท าหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังความรู้ความสามารถ ด้วยความสุจริตจริงใจ โดย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น  
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูขาดครั้งแรก ณ บัดนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ  - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ชั่วคราว(ปลัดองค์การบริหาร
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ส่วนต าบลคูขาด) เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดมีอายุสูงสุด ท า 

หน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ชั่วคราว 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๗ “ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖               
เมื่อนายอ าเภอได้เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุ
มากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นประธานสภาท้องถิ่น
ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และด าเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น” 
ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลคูขาดผู้ มีอายุสู งสุด  คือ                       
นายสุภาพ สุวรรณศรี เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
-  ด า เ นิ น ก า ร เ ลื อ กปร ะธ า นสภ า อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล คู ข า ด                              
ตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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- นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

นายสุภาพ  สุวรรณศรี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายวิธีการเลือก
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลงคะแนน และอ านาจหน้าที่ของ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ   
 

นางสุกัญญา  บัวส าราญ      วิธีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด มีข้ันตอน 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว      ด าเนินการ ดังนี้  
       ข้อ ๑ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่       
                           แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและ  

    รองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘ กล่าวโดยสรุป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น   คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

    วิธีการเลือก 
(1) ให้สมาชิกสภา 1 คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานสภาเพียง 1 ชื่อ  
(2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ละคน
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว 

        (๓) ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
(๔) หากม ีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 1 คน 
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14) 

       วิธีการลงคะแนน 
ให้สมาชิก สภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จ านวน 1 ชื่อ และให้
สมาชิกสภา หย่อนบัตรที่ เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 75 วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
ตามล าดับอักษร น าบัตรมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 

       วิธีการตรวจนับคะแนน 
ให้ประธานสภาชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน มาช่วยนับคะแนน โดยที่
ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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(1) เมื่อ ตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก 
(2) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่ (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน) โดยวิธีเดิมอีกครั้ง 
(3) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก (เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
เท่ากัน) โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8                
วรรคสาม ดังนี้ 

        (3.1) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
        (3.2) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน 

(3.3) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี และขนาดเหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนน
สูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 1 บัตร นอกนั้น
เป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

อ านาจหน้าที่ของประธานสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของประธานสภา ดังนี้ 

        (๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
(๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปราย
สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

        (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
        (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
        (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
        (๖) อ านาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้หรือตามที่ก าหนดไว้ใน 
        ระเบียบนี้ 
   

การลงคะแนน เจ้าหน้าที่ได้เตรียมบัตรการลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ   

 
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิก
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      สภาผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พร้อมผู้ 
        รับรอง ๒ ท่าน 
    
นายสุรชัย  นรินทร์นอก      ขอเสนอชื่อ นายประจวบ  ในริกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 เป็นประธานสภา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14      องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      ผู้รับรอง 
        1. นายชัยชาญ  ลอยคง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
        2. นายประสาน  บุญวิจติร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21      
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นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอถามท่าน ประจวบ ในริกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 ท่านยินดีหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว       
 
นายประจวบ  ในริกูล      ยินดีครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20        
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง      ขอเสนอชื่อ นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นประธานสภา 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17      องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
                
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      ผู้รับรอง 
        1. นายบุญสนอง  ศาลาแดง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
        2. นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน ์      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
 
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอถาม นายสุเวช  เหล่าแสนศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ท่านยินดีหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว       
 
นายสุเวช  เหล่าแสนศร ี      ยินดีครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อีกหรือไม่  
          ดังนั้น มีเสนอชื่อมาเพียง 2 ท่าน คือ นายประจวบ  ในริกูล สมาชิกสภาฯ  
        หมู่ที่ 20 และ นายสุเวช  เหล่าแสนศรี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

ต่อไปจะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามล าดับตามตัวอักษร และวิธีการ
ลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
(อ่านชื่อสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ ตามเอกสารแนบ) 

    ........................ สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน ................................. 
 
นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ท่านสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      ตรวจนับคะแนน เชิญนายบุญสนอง  ศาลาแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 และ  
        นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 ช่วยตรวจนับคะแนน 
        - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายประจวบ  ในริกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 ได้               
        12 คะแนน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

    (นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ) 
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นายสุภาพ  สุวรรณศรี      ขอเชิญท่าน ประจวบ ในริกูล ท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ ชั่วคราว      คูขาด และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  
- ด าเนินการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ตามข้อ ๑๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
นายประจวบ  ในริกูล       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายวิธีการเลือก 
ประธานสภาฯ    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การลงคะแนน ให้สมาชิกสภาฯทราบ 
 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า วิธีเลือกรองประธาน                               

สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง บัญญัติว่า กรณี
ที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด มี               
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคน
ที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะ
ครบตามจ านวนที่พึงมี ข้อ ๑๔ บัญญัติว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น    
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” 

 
นายประจวบ  ในริกูล      วธิีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะด าเนินการ
ประธานสภาฯ       ตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่เห็นสมควร 
        จะเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 
นายกฤตภาส  นรินทร์นอก      ขอเสนอชื่อ นายชัยชาญ  ลอยคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11      หมู่ที่ 1 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุภาพ  สุวรรณศร ี     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
        2. นางทุเรียน  ชัยชนะ         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 
 

 



๙ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      ขอถามท่าน ชัยชาญ  ลอยคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ท่านยินดีหรือไม่
ประธานสภาฯ  
 
นายชัยชาญ  ลอยคง     ยินดีครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 
นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน ์     ขอเสนอชื่อ นายคุณเดช  ชมนาวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15     หมู่ที่ 17 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุเวช  เหล่าแสนศรี     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
        2. นางศศิตา  กล้าหาญ         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอถามท่าน คุณเดช  ชมนาวัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ท่านยินดีหรือไม่
ประธานสภาฯ  
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง     ยินดีครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาฯ       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อีกหรือไม่  
          ดังนั้น มีเสนอชื่อมาเพียง 2 ท่าน คือ นายชัยชาญ  ลอยคง สมาชิกสภาฯ  
        หมู่ที่ 1 และ นายคุณเดช  ชมนาวัง  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 17  

ต่อไปจะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามล าดับตามตัวอักษร และวิธีการ
ลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
(อ่านชื่อสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ ตามเอกสารแนบ) 

    ........................ สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน ................................. 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ท่านสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จ านวน  
ประธานสภาฯ       2 คน ตรวจนับคะแนน เชิญนางสาวส าราญ  ไชยนอก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7  
        และ นางทุเรียน  ชัยชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ช่วยตรวจนับคะแนน 
        - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นายชัยชาญ  ลอยคง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1             
        ได้ 13 คะแนน งดออกเสียง 1 เสียง เขียนชื่อผิด 1 ใบ เป็นผู้ได้รับเลือก 
.        เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
- ด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามข้อ ๑3 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
นายประจวบ  ในริกูล       ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายวิธีการเลือก 
ประธานสภาฯ    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การลงคะแนน ให้สมาชิกสภาฯทราบ 
 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “วิธีเลือกเลขานุการ 

สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” วรรคสอง บัญญัติว่า 
“เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง” ข้อ ๑๔ ก าหนดว่า “ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก” และ ข้อ 18 
ก าหนดว่า “ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น” วรรคสอง บัญญัติว่า “ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น” 

 
นายประจวบ  ในริกูล      วธิีการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะด าเนินการตาม
ประธานสภาฯ       ขั้นตอนแบบเดียวกันกับการเลือกประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ทุกท่าน เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้ที่เห็นสมควร 
        จะเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน 
 
นายชัยชาญ  ลอยคง      ขอเสนอชื่อ นางทุเรียน  ชัยชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1      หมู่ที่ 10 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
        2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก             สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 14 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอถามท่าน นางทุเรียน  ชัยชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ท่านยินดีหรือไม่
ประธานสภาฯ  
 
นางทุเรียน  ชัยชนะ     ยินดีค่ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
 



๑๑ 
 

นายคุณเดช  ชมนาวัง      ขอเสนอชื่อ น.ส.ผุสดี  ศรจีตุพรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17      หมู่ที่ 13 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน ์              สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 15 
        2. น.ส.ส าราญ  ไชยนอก               สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่  7 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอถามท่าน น.ส.ผุสดี  ศรีจตุพรชัย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 ท่านยินดีหรือไม่
ประธานสภาฯ  
 
น.ส.ผุสดี  ศรีจตุพรชัย     ยินดีค่ะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่เห็นสมควรจะเป็น
ประธานสภาฯ       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อีกหรือไม่  
          ดังนั้น มีเสนอชื่อมาเพียง 2 ท่าน คือ นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภาฯ  
        หมู่ที่ 10 และ น.ส.ผุสดี  ศรีจตุพรชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13  

ต่อไปจะอ่านรายชื่อสมาชิกสภาฯ เรียงตามล าดับตามตัวอักษร และวิธีการ
ลงคะแนน ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ 
(อ่านชื่อสมาชิกสภาฯ ตามล าดับ ตามเอกสารแนบ) 

    ........................ สมาชิกสภาฯ ลงคะแนน ................................. 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ท่านสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จ านวน 2 คน  
ประธานสภาฯ       ตรวจนับคะแนน เชิญนายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 และ  
        นายสุภาพ สุวรรณศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ช่วยตรวจนับคะแนน  
        - ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ นางทุเรียน ชัยชนะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ได้               
        12 คะแนน เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปรึกษาหารือการประชุมสมัยสามัญ 
- สภาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  ในปีนั้น 
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอน าเรื่องปรึกษาท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.
ประธานสภาฯ        2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                 พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๑ (3) ความว่า ส าหรับองค์การบริหาร 



๑๒ 
 

        สว่นต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม   
          สามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี 
        ก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
        ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
        
นายประจวบ  ในริกูล     เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ      ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ่านระเบียบ 
       ข้อกฎหมาย 
 
นางทุเรียน  ชัยชนะ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการ       และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ (๑) การประชุมสามัญ และข้อ  
        ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี     
                                          ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยใน  
                                          ปีนัน้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย    
                                          ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา  
                                           ในทีป่ระชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้  
        บังคับโดยอนุโลม 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุเวช  เหล่าแสนศรี      ขอเสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายสุภาพ  สุวรรณศร ี     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
        2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ จ านวน 4 สมัย  
 
นายประจวบ  ในริกูล      การก าหนดสมยัประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอ 
 
นายสุเวช  เหล่าแสนศรี      ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4      โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 
 
 



๑๓ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายคุณเดช  ชมนาวัง       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
        2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี  
        พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอ 
 
นายจ าลอง  การบรรจง      ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4      โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 –  15  มิถุนายน 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. น.ส.ส าราญ  ไชยนอก       สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
        2. นายสุภาพ  สุวรรณศรี      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
        พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 –  15  มิถุนายน 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอ 
 
นายจ าลอง  การบรรจง      ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4      โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 –  24 สิงหาคม 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นางศศิตา  กล้าหาญ        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
        2. นายสุพจน์  นาดี             สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  
        พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 –  24 สิงหาคม 2565 
 



๑๔ 
 

นายประจวบ  ในริกูล      การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธานสภาฯ       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอ 
 
นายกฤตภาส  นรินทร์นอก          ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11      โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  ธันวาคม 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายบุญสนอง  ศาลาแดง        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
        2. นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  
        พ.ศ. 2565 โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  ธันวาคม 2565 
 
นายประจวบ  ในริกูล      การก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566  
ประธานสภาฯ       ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เสนอ 
 
นายสุเวช  เหล่าแสนศรี      ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4      โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 
นายประจวบ  ในริกูล      ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ       ผู้รับรอง 
        1. นายจ าลอง  การบรรจง          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
        2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
 
นายประจวบ  ในริกูล      มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ       - ไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
        พ.ศ. 2566 โดยมีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 

นายประจวบ  ในริกูล  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายประจวบ  ในริกูล  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  16.30  น. 

 



๑๕ 
 

 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางทุเรียน  ชัยชนะ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(นายประจวบ  ในริกูล) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


