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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2 ประจ าปี  2564 

วันศุกร์ ที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

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

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

10 นายธนธรณ์         พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
11 นายเฉลิมศักดิ์      เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
12 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
13 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
14 นางทุเรียน           ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
15 นายแหยม            แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
16 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
17 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
18 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
19 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 

20 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
21 นายสมนึก            ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
22 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
23 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 
24 นางสาววรรณมาลา      หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 
25 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
26 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 17 
27 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
28 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
29 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19  
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
30 นายสมจิตร          ภาสนิท สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
31 นายอ านาจ          ในริกูล สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
32 นางสาวเรณู        ยิ่งนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 20 
33 นางอ้อมเดือน   คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 

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

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์   พันธวิศิษฏ์ นายก อบต. 
2 นางพยอม   เจริญชัย รองนายก อบต. 
3 นายบุญส่ง  จัดนอก รองนายก อบต. 
4 นายชุม   ยิ่งนอก เลขานุการนายก อบต. 
5 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
7 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
8 นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 

10 น.ส.สุพิชญาณันทน์  กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมาย นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564             
    ลงวันที่ 5  สิงหาคม 2564 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง เรียกประชุมสภา                        
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี              
    2564 ลงวันที่ 5  สิงหาคม 2564   
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

นายพจน์  พิรักษา  เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ   คูขาด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕64 วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม   
    2564 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมว่า   
    จะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอให้แก้ไข หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญท่ี ๓ ครัง้ที ่๑ ประจ าปี ๒๕64 วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 

ที่ประชุม    มีมติรับรอง 33 เสียง ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง - เสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม   

     (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว  

    4.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
    งบประมาณ 2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายพจน์  พิรักษา   ขอเชิญ นายจ าลอง  การบรรจง  ประธานคณ ะกรรมการแปรญั ตติฯ              
ประธานสภาฯ   รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ             
    ต่อที่ประชุมสภา อบต.คูขาด 

นายจ าลอง  การบรรจง  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ตามท่ีสภาองค์การบริหาร 
ประธานกรรมการฯ   ส่วนต าบลคูขาด ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่      
    5 สิงหาคม ๒๕64 ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ    
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้    
    มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในการประชุม           
    ประกอบไปด้วย  
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    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่าง
    ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติ
    พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ
    ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
    ย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

    รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติม
    ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
    เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการ
    แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย   

    ข้อเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
    คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและมติที่ประชุม
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ดังนี้ 

    ตามที่สภา อบต.คูขาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและได้ส่งมอบร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เพ่ือ
     พิจารณาซึ่งกรรมการฯ แต่ละท่านได้น าไปศึกษาและพิจารณาแล้ว ตามร่าง
    ข้อบัญญัติฯ ที่ได้แจกให้และมีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่
    6-8  สิงหาคม ๒๕64  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๔ 
    ชั่วโมง ปรากฏว่า  
    1.คณะผู้บริหารยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ  
    2.ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  

3.คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมกัน และมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2565   ตามร่างใหม่ที่ผู้บริหารฯ 
ได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จะได้รายงานผลการประชุมฯ 
 และส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมอบให้ประธานสภา อบต.คูขาด 
ตามที่ก าหนดไว้เพ่ือให้สภา อบต.คูขาด ได้พิจารณาในวาระที่ 2 และที่ 3 
ต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ  

1. นายจ าลอง  การบรรจง ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายสุรชัย  นรินทร์นอก กรรมการแปรญัตติ 
3. นายสมนึก  ศรีสุขกลาง กรรมการแปรญัตติ 
4. นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง กรรมการแปรญัตติ 
5. นางทุเรียน  ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 
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นายพจน์  พิรักษา   ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประธานสภาฯ   ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗      
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  

- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย
ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
จ่ายตามกฎหมาย  

    ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ
    เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็น    
    ด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร    
    ญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

นายพจน์  พิรักษา  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผล ได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ     งบประมาณฯ ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิ มเติมในตอนหรือข้อใด          
    ของข้อบัญญัติงบประมาณฯ  
นายพจน์ พิรักษา   ขอมติที่ประชุมเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประธานสภาฯ 
    พ.ศ. ๒๕๖5 หรือไม่ และให้ผ่านวาระท่ี ๒ นี้ ไปสู่การพิจารณา 

วาระที่ ๓ ต่อไป  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 32 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  มีมติ เห็ น ชอบ  32  เสี ย ง  ไม่ เห็ นชอบ  1 เสี ยง  งดออกเสี ย ง  - เสี ย ง         
ประธานสภาฯ    สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนที่กฎหมายก าหนด เห็นชอบร่าง
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    พ.ศ. ๒๕๖5 ร่าง นายก อบต.เสนอ ผ่านวาระ 2 การแปรญัตติ ไปสู่การ
    พิจารณาวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ต่อไป 

    4.2 ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    ประจ าปี งบประมาณ 2565 วาระที่  3 ขั้นเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ     
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  
 
นายพจน์ พิรักษา   ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ประธานสภาฯ     ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒                          
    พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้น 

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ผู้ ใดอยากจะให้มีการอภิปรายในวาระที่  3  นี้ ห รือไม่        
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าจึงขอมติที่        
ประธานสภาฯ   ประชุมว่า สภา อบต.คูขาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน      
    ต าบลคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    หรือไม ่

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 32 เสียง  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  งดออกเสียง - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 32 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ    ขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่า คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่    
    กฎหมายก าหนด สภา อบต.คูขาด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ    
    บริหารส่วนต าบลคูขาด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ                   
    พ.ศ. ๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่  
    5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.     
    2564 
นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เสนอญั ตติขออนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณ                 
นายก อบต.   พ.ศ. 2564 

    
 
 
 
     

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม           ไม่มีเพิ่มเติม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมติที่ประชุม เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ     
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2564 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ 32 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง - เสียง  
 
ปิดประชุม      เวลา ๑๔.๐๐ น.  
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

(ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 

(ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจสอบ 

(นายโกญจนาท   ศิลากลาง) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายสุรชัย   นรินทร์นอก) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายจ าลอง   การบรรจง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบ 

(นายเปลื้อง   กระจ่างโพธิ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)                ผู้ตรวจสอบ 

(นางส าเนียง  นรินทร์นอก) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ ......................................... 
 

 

(ลงชื่อ)                           

(นายพจน์  พิรักษา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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