
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 

วันพฤหัสบดี ที่  5  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 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
11 นายธนธรณ ์ พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
12 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
13 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
14 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
15 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
16 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
17 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
18 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
19 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
20 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
21 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
22 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
23 นายสมนึก   ศรีสุขกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
24 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
25 นางสาววรรณมาลา หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16  
26 นายคุณเดช              ชมนาวัง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 17 
27 นางนวล                อินทรภิรมย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 17 
28 นายนพรัตน์          มุ่งเคียงกลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
29 นายเปลื้อง            กระจ่างโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 18 
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ที ่ ชี่อ – สกุล ต าแหน่ง  
29 นางกาญจนา   อามาตย์สมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 19 
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      2    คน    *นางร าพึง  โหมกทองหลาง 
        *นางภารดี  ภักดีแก้ว 
 
       ขาด      2    คน *นายไพชยนต์  สุขนอก 
        *นายทนง  นรินทร์นอก 
        
     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 านวยการกองการศึกษา 
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 เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
    คูขาด สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 

2564  
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นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เรียก ประชุมสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ   บริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่   3 ครั้งที่  1  ประจ าปี   2564                   
    ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ                       

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  วันจันทร์               
    ที่ 12 กรกฎาคม  2564   ซึ่งทางเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด   
    แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่านแล้ว 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
    ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาฯ ท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจ
    รายงานได้ตรวจและให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
    รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับเพ่ือให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่น ได้มีโอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เ พ่ื อ ให้
    สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น  การแก้ไขถ้อยค ารายงานการ
    ประชุมให้กระท าโดยมติของทีป่ระชุมสภาท้องถิ่น  

      ดังนั้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน              
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ก็เป็นอ านาจของมติสภา       
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้สมาชิกสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วย หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือ             
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมตใิห้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯมีท่านใดจะเสนอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการ
ประธานสภาฯ   ประชุม 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
ประธานสภาฯ   2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ของมติที่ประชุม
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    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้
    สมาชิกยกมือ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ     

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัย 
    วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 
    2564 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 33 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องท่ีเสนอใหม่    

5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ยื่นญั ตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอชี้แจงระเบียบและ    
    กฎหมายและขั้นตอน วิธีการจัดท างบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบต่อไป 
    ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗        
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ 
    ข้อ 46  (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้     
    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    มาตรา ๘๗ บัญญัติไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็น
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
    - เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้นายอ าเภอ
    พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว     
    - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สภาองค์การ
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    บริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
    ข้อบัญญัตินั้น  
    - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
    หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย 
    ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
    จ่ายตามกฎหมาย 
     ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
    ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้  
    (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ  
    (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ  
    การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  
    ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
    ความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ 
     เชิญนายก อบต.คูขาด เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง
         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภา อบต.คูขาด              
    ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับสมาชิกสภาฯ      
    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จะได้เสนอร่าง 
นายก อบต.   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25 65  ต่อสภา                   
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  รายละเอียดดังนี้ 
    *เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 

    ส่วนที่  1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
    พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  

    ส่วนที่  2  ข้อบัญญั ติ  เรื่ องงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                       
    พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

     อ่านรายละเอียดตามเอกสาร ตั้งแต่หน้า 1/114 ถึงหน้า 114/114 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุรชัย นรินทร์นอก  อยากให้คณะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ขอให้มีโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดข้ึนในปัจจุบันนี้ด้วย 
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นายโกญจนาท  ศิลากลาง  เรื่องเงินสนับสนุนกองทุนวันละบาทของต าบลคูขาด อยากให้ท่านพิจารณาเงิน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 อุดหนุนมากกว่านี้ เนื่องด้วยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือประชาชน

ชาวต าบลคูขาดอย่างแท้จริง 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ 
 
นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  ส าหรับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล                    
นายก อบต.คูขาด คูขาด ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับต าบลคูขาดเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ

ที่รอรับการรักษาจากโรงพยาบาล และได้ด าเนินการมอบถุงยังชีพ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวในต าบลคูขาดของเรา ในส่วนเรื่อง
เงินสนับสนุนกองทุนวันละบาทของต าบลคูขาดนั้น หากกองทุนอยากให้มีการ
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก ขอให้ท่านท าหนังสือขอรับการช่วยเหลือมาเพ่ิมเติมได้ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 33 ท่าน  ขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม    รับหลักการ  จ านวน    32     เสียง 
ไมร่ับหลักการ จ านวน     1  เสียง    
งดออกเสียง จ านวน     -  เสียง 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา  12.00 น.- 13.00น. 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00น. 
 

ระเบียบวาระท่ี     5.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
    บริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565   

นายพจน์  พิรักษา   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภา         
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ   2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
    เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
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    ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
           ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี        
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  คณะกรรมการแปรญัตติร่าง      
    ข้อบัญญัติตามข้อ 105 (3) ถือเป็นคณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1)                       
    จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด      
    คน ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น     
    เสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น   
    รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
        ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้
    เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ   
    เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้ นๆ 
    ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด  ให้แจ้งให้
    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ 
    ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

นายพจน์  พิรักษา  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ
    จ าน วนกี่ ท่ าน  คื อ  ไม่ น้ อยกว่ าส ามแต่ ไม่ เกิ น เจ็ ดคน  และ เห็ น ควร                  
    คณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ และเชิญสมาชิกสภาฯเสนอพร้อมผู้รับรอง      
    อย่างน้อยสองคน    

นางบงกช  ทองสุกนอก  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 ท่าน และควรเป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่3   สามัญ   
    ผู้รับรอง 1.นางสาววรรณมาลา  หอมสมบัติ   2.นางอ้อมเดือน  คล่องแคล่ว 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามมีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกมาประชุมทั้งหมด 34 ท่าน  ขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้มี 5 ท่าน 

ที่ประชุม    เห็นชอบ  จ านวน    33    เสียง 
ไม่เห็นชอบ จ านวน    - เสียง 
งดออกเสียง จ านวน    - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.คูขาด มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จ านวน 5 คน  
    และมีมติเห็นชอบ 33 เสียง  
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นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มจากกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
ประธานสภาฯ   

นายสมนึก  ศรีสุขกลาง  เสนอ  1.นายสุรชัย  นรินทร์นอก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ผู้รับรอง 1.นายคุณเดช  ชมนาวัง 2.นายธณธรณ์  พะธะนะ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 33ท่าน ขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 1  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายสุรชัย  นรินทร์นอก เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1   
    เห็นชอบ  จ านวน    33    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
ประธานสภาฯ 

นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ เสนอ 2.นางทุเรียน  ชัยชนะ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19  ผู้รับรอง 1.นางสาวเรณู  ยิ่งนอก 2.นายจ าลอง  การบรรจง 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 33 ท่าน ขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 2  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นางทุเรียน  ชัยชนะ เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2   
    เห็นชอบ  จ านวน    33   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
ประธานสภาฯ 

นางบงกช  ทองสุกนอก  เสนอ 3.นายสมนึก  ศรีสุขกลาง   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผู้รับรอง 1.นายประกาย นรินทร์นอก 2.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 33 ท่าน ขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที ่3  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายสมนึก  ศรีสุขกลาง เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3   
    เห็นชอบ  จ านวน   33   เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
ประธานสภาฯ 

นางทุเรียน  ชัยชนะ  เสนอ 4.นายจ าลอง  การบรรจง   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10  ผู้รับรอง 1.นางกาญจนา  เพียนอก  2.นางคนึง  จันทร์นอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีป่ระชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 33 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที ่4  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายจ าลอง  การบรรจง   เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4   
    เห็นชอบ  จ านวน    33    เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 
ประธานสภาฯ 

นายเชาว์  ศรีธาวิรัตน์  เสนอ 5.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15  ผู้รับรอง 1.นางอนุวาส เพชรสร   2.นายแหยม  แสวงนอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 เพ่ิมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ทีประชุม   ไม่มีเสนอเพ่ิม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุม 33 ท่านขอมติเห็นชอบกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ   คนที่ 5  

ที่ประชุม   เห็นชอบให้นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5   
    เห็นชอบ  จ านวน   33   เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2565 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วย                 
    5 ท่าน ดังนี้ 
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1.นายสุรชัย  นรินทร์นอก  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่1 
    2.นางทุเรียน  ชัยชนะ  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่2 
    3.นายสมนึก  ศรีสุขกลาง  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่3 
    4.นายจ าลอง  การบรรจง  เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่4 
    5.นายนพรัตน์  มุ่งเคียงกลาง เป็นกรรมการแปรญัตติฯคนที ่5 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ   
ประธานสภาฯ  

นายจักรอมรชัย   จันทราไพสนธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.     
เลขานุการสภาฯ    2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
    ข้อ 49 ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
    ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
    ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
    สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
    ญัตติด้วย  

นายพจน์  พิรักษา  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ    แปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปร       
    ญัตติ ควรก าหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว  ต้องก าหนดระยะเวลาใน
ประธานสภาฯ   การเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  ปรึกษาที่ประชุมแล้วจึงแจ้ง                           
    สมาชิก สภาฯ ที่จะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอต่อคณะกรรมการ  ตั้งแต่วันที่ 6-8               
    สิงหาคม  2564 เวลา 08.30น. - 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.คูขาด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายจักรอมรชัย   จันทราไพสนธ์  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกใน วันพฤหัสบดี ที่  5   
เลขานุการสภาฯ   สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น. ณ  ห้องประชุมสภา อบต.คูขาด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  นัดหมายการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  25 64           
ประธานสภาฯ   ในวันศุกร์ ที่  13  สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่าง                        
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  (วาระที่ 2,3)  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์  พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  อบต.คูขาด ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับต าบล ส าหรับรองรองรับผู้ติด 
นายก อบต.   เชื้อโรคโควิด -19 ที่รอเตียงเตียงในการรักษา ซึ่งจะเปิดศูนย์ดังกล่าว ในวันที่  

6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีท่านนิติพัฒน์ ขอดทอง 
นายอ าเภอคง เป็นประธาน จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯร่วมเปิดศูนย์พักคอย
ระดับต าบลคูขาด เพ่ือเป็นขวัญและก าลังให้ผู้ติดเชื้อ    

  
นางสุกัญญา บัวส าราญ  ขอแจ้งเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
ปลัด อบต.คูขาด ประจ าปี 2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 

4 สิงหาคม 2564 ได้รับคะแนนผลการประเมิน ดังนี้  
 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนร้อยละ 92.73 
 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนร้อยละ 96 
 ด้านที่ 3 การบริหารการเงินและการคลัง คะแนนร้อยละ 90.30 
 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ คะแนนร้อยละ 98.02 
 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล คะแนนร้อยละ 93.85 

นายพจน์  พิรักษา   สอบถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีเพ่ิมเติม  

นายพจน์ พิรักษา   ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อม
กล่าวประธานสภาฯ  ปิดการประชุม  

ปิดการประชุม   เวลา  14.30 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 

(นางทุเรียน  ชัยชนะ) 

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

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

(ลงชื่อ)                           

(นายพจน์  พิรักษา) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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