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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันศุกร์ ที่  15 กุมภาพันธ์ 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 นายธนธรณ์         พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
15 นางภารดี             ภักดีแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
16 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
17 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
18 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
19 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
20 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
21 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
22 นายไพชยนต์         สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
23 นายสมหมาย       ปัญจมาตย์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
24 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
25 นางล ายวง            นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14 
26 นายสุรชัย             นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 14  สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่25 
27 นายเชาว์         ศรีธาวิรัตน์ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 15 
28 นางวรรณมาลา    หอมสมบัติ สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 16 
29 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 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 
38 นางอ้อมเดือน   คล่องแคล่ว สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 
39 นายวัชรินทร์     ประสิทธิ์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด หมู่ที่ 21 

 
 

     มาประชุม  39    คน 
     ลา      -    คน    
     ขาด       1    คน * นายสมนึก  ศรีสุขกลาง 
     รวม   40    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นายบุญส่ง  จัดนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นางสุกัญญา  บัวส าราญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
5 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
7 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

10 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกรปฏิบัติการ 
11 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังสี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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นายพจน์  พิรักษา   มอบหมายให้ นางกุหลาบ  อินทร์นอก รองประธานสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อ
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม 

นางกุหลาบ  อินทร์นอก  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ          
รองประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ 

นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 
ประธานสภาฯ   2562  และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  เนื่องจากนางปาณิศา  พรนิมิตร เลขานุการสภาฯ ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาฯ   อบต.ห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จึงท าให้ต าแหน่ง   
    เลขานุการสภาฯ ว่างลง จ าเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวก่อน            
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุม      
    สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 19 วรรค
    สอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นคราใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่      
    อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่น     
    เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราว    
    นั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และ ข้อ 26 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลมเว้น      
    แตก่ารลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
    ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย 
    อนุโลม  
    ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว      
    และมีผู้รับรอง 2 ท่าน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  เสนอ 1. นางส าเนียง  นรินทร์นอก 
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ผู้รับรอง 1.สมจิตร  ภาสนิท  
      2.นายอัคคกิตติ์ จันทราไพสนธ์ 

นายพจน์  พิรักษา  มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวอีก
ประธานสภาฯ          ขอให้สมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ให้นางส าเนียง  นรินทร์นอก ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 
    ชั่วคราว 
    เห็นชอบ  39 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 

นางส าเนียง  นรินทร์นอก  ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 

นายพจน์  พิรักษา  มอบหมายนางส าเนียง  นรินทร์นอก  เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศ
ประธานสภาฯ   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  
    ลงวันที่  22  มกราคม  2562 

นางส าเนียง  นรินทร์นอก   อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  2562             
    ลงวันที่ 22  มกราคม  2562 จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
    คูขาด ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕61 วันอังคาร ที่ 13           
    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

นางส าเนียง  นรินทร์นอก   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯชั่วคราว  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 าบลคูขาดด้วยค่ะ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือ   
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
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นายพจน์ พิรักษา   เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕61 วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน      
    พ.ศ. 2561 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ           
    สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕61 วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 39 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

นายพจน์ พิรักษา   ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
ประธานสภาฯ   ครั้งนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคู ขาด                 
    สมัยที่ 4  ประจ าปี ๒๕61 วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
    5.1 การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

นายพจน์  พิรักษา  ตามท่ีได้แจ้งในระเบียบวาระที่ 1 ข้างต้นแล้ว จ าเป็นต้องเลือกเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ขอให้ประธานสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ             
ส.อบต.หมู่ที่ 1   พร้อมหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ 



๖ 
 

นายพจน์  พิรักษา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.            
ประธานสภาฯ   2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)   
     ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการ สภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ       
    โดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา      
    ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 
     ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี     
    สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง                    
    ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า          
    สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่        
    เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
    โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว         
    ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด     
    เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้      
    คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน     
    สูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  
     ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ        
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็น            
    เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์      
    ต่อสภาท้องถิ่น 
     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น     
    ตามวรรคหนึ่งให้ หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น  
     ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
    (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือ          
    แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่          
    ประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
    (๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้            
    ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
    (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
    (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
    (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามที่ประธาน         
    สภาท้องถิ่นมอบหมาย 

ที่ประชุม   รับทราบ 



๗ 
 

นายพจน์  พิรักษา  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ และมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ    

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  เสนอ 1.นางส าเนียง  นรินทร์นอก 
ส.อบต.หมู่ที่ 14    ผู้รับรอง 1.นางวรรณมาลา  หอมสมบัติ  
      2.นางกาญจนา  อามาตย์สมบัติ 

นางนวล อินทรภิรมย์  เสนอ 2.นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 17    ผู้รับรอง 1.นางอนุวาส  เพชรสร 
      2.นางประภาพร  เพียนอก 

นางบงกช  ทองสุกนอก  เสนอ 3.นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3    ผู้รับรอง 1.นายโกญจนาท  ศิลากลาง 
      2.นายจ าลอง  การบรรจง 

นายพจน์  พิรักษา  แจ้งการลงคะแนนเสียงแบบโดยตรงและลับ โดยการเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้ที่ถูก
ประธานสภาฯ   เสนอชื่อเป็นเลขานุการสภาฯ ในกระดาษท่ีเจ้าหน้าที่ อบต.ได้เตรียมไว้ให้แล้ว 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  ขอให้พักเบรกในช่วงก่อนลงคะแนนเสียง 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
     -พักเบรก 15 นาที-     

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพียงกันแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ   ลงคะแนนเสียงเลือกเลขานุการสภาฯ  

นายพจน์  พิรักษา  เมื่อสมาชิกสภาฯ ลงคะแนนเสียงเลือกเลขานุการสภาฯ เรียบร้อยแล้วนั้น 
ประธานสภาฯ   ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนับคะแนน และผลคะแนนปรากฏดังนี้ 

    1.นางส าเนียง  นรินทร์นอก ได้คะแนน 2 คะแนน 
    2.นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ ได้คะแนน 22 คะแนน 
    3.นางสุกัญญา  บัวส าราญ ได้คะแนน 15 คะแนน   

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศ นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   พร้อมเชิญปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี  5  5.2 เรื่องปรึกษาหารือที่ประชุมฯเพื่อก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
    ประจ าปี 2562 มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

นายอัคคกิตติ์  จันทราไพสนธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ สภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.2549 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  หมวดที่  2 ข้อ 21        



๘ 
 

    ปรึกษาท่ีประชุม การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
          2562 

นายพจน์  พิรักษา  ตามระเบียบฯ ที่อ้างถึงข้างต้น สมัยประชุมสามัญ ก าหนดได้ 2-4 สมัย ให้
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 

นางทุเรียน   ชัยชนะ   เสนอ สมัยประชุม 4 สมัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 10    ผู้รับรอง  1.นางประภาพร  เพียนอก 
       2.นางกาญจนา อามาตย์สมบัติ 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนด
ประธานสภาฯ   สมัยประชุม 4 สมัย  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ก าหนด 4 สมัย 
ประธานสภาฯ 

นายพจน์  พิรักษา  -ก าหนดวัน  แต่ละสมัยก าหนดได้ 1-15 วัน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอ 
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ ประจ าปี 2562 

นายประกาย  นรินทร์นอก เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที ่1-15 พฤษภาคม 2562 
ส.อบต.หมู่ที่ 11    ผู้รับรอง 1.นายสมหมาย ปัญจมาตย์ 
      2.นายแหยม  แสวงนอก 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง    



๙ 
 

นายจ าลอง  การบรรจง  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม  2562 
ส.อบต.หมู่ที่ 8    ผู้รับรอง 1.นายคุณเดช  ชมนาวัง 
      2.นางสายรุ้ง  เศษมา 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง   
 
นายคุณเดช  ชมนาวัง  เสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม  2562 
ส.อบต.หมู่ที่ 17    ผู้รับรอง  1.นายสมจิตร  ภาสนิท 
       2.นางภารดี  ภักดีแก้ว 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยสามัญประจ าปี 2562 
ประธานสภาฯ   -สมัย สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 
    -สมัย สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2562 
    -สมัย สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2562 

นายพจน์  พิรักษา  สมัยแรกของปีถัดไป (ป ี2563) เริ่มเมื่อใด ก าหนดได้ 1-15 วัน    
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2563) 

นางสาวเรณู  ยิ่งนอก  เสนอ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2563) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
ส.อบต.หมู่ที่ 20    ผู้รับรอง 1.นางกาญจนา  เพียนอก 
      2.นางร าพึง  โหมกทองหลาง 



๑๐ 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   -สมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2563) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง  

นายพจน์  พิรักษา  ประกาศสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2563) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานสภาฯ     

ระเบียบวาระท่ี  5  5.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม     
    ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562   

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ ซึ่งฝ่ายสภาฯ ได้จัดส่ง
ประธานสภาฯ   ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว   

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7         
นายก อบต.   พ.ศ. 2562  ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม              
       ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ แล้ว                
    (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่ นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์ นายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาสี่ปี        
ประธานสภาฯ     (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ      
    สอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ่

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  แสดงความคิดเห็นเรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7     
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ว่าอยากให้เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และท าการประชาคมหมู่บ้าน        
    เพราะได้มีการเพ่ิมเติมหลายครั้งแล้ว 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 

 

 



๑๑ 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562    

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          38 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  5  5.4 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)      
    เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)      
ประธานสภาฯ   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ซึ่งฝ่ายสภาฯ ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาฯ              
    ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว   

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง                                
นายก อบต.   ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิก 
    สภาฯ แล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 2)   

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562   

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5  5.5 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การบริหาร
    กิจการประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.......ฯ  

นายพจน์  พิรักษา  ก่อนที่สภาฯ จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
ประธานสภาฯ   บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1)  พ.ศ.........ฯ นั้น                  
    ขอปรึกษาที่ประชุมว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ       
    จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสมัย                  
    ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
    พ.ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)  ข้อ ๔๕ ญัตติร่าง          
    ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา          
    ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวด           



๑๒ 
 

    เดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ         
    จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้               
    พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา         
    ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน           
    คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  เสนอ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สามวาระรวดเดียว                               
ส.อบต.หมู่ที่ 1      ผู้รับรอง 1.นายประกาย  นรินทร์นอก 
      2.นางนวล  อินทรภิรมย์  

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา  
ประธานสภาฯ   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ สามวาระรวดเดียว    

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ   องค์การ บริหารส่วนต าบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน (แก้ไขเพ่ิมเติม                  
    ฉบับที่ 1) พ.ศ........ฯ                    

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการบริหารกิจการประปา
นายก อบต.   หมู่บ้าน (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ........ฯ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุม วาระที่ 1 ขั้นรับ
ประธานสภาฯ   หลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      

ที่ประชุม   รับหลักการ          39 เสียง  
    ไมร่ับหลักการ  - 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 

นายโกญจนาท  ศิลากลาง  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสินค้าเกือบจะทุกอย่างมีราคาสูงขึ้นอย่างเห็น                           
ส.อบต.หมู่ที่ 1   ได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น สารส้ม คลอรีน ทรายกอง ฯลฯ มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม ผมเห็น        

 



๑๔ 
 

    ด้วย ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าน้ าประปา ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ เสนอ    
    น้ าดิบ ราคาต่อหน่วย 7 บาท ,น้ าสะอาด ราคาต่อหน่วย 10 บาท 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  แสดงความคิดเห็นการเก็บค่าน้ าประปาราคาต่อหน่วย (บาท) สูงจนเกินไป                
ส.อบต.หมู่ที่ 14                      เราควรจะหางบประมาณมาช่วยในการซ่อมแซมระบบประปาที่ช ารุดเสียหาย   

นายประกาย  นรินทร์นอก แสดงความคิดเห็นค าว่า น้ าดิบราคาต่อหน่วยไม่เกิน 7 บาท และน้ าสะอาด     
ส.อบต. หมู่ที่ 11   ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 10 บาท หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่หมู่บ้านก าหนด   

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
ประธานสภาฯ   เห็นชอบ 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุม วาระที่ 2 ขั้นแปร
ประธานสภาฯ          ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 

นายพจน์  พิรักษา  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากจะให้มีการอภิปรายในวาระที่ 3 นี้
ประธานสภาฯ   หรือไม่ เมื่อไม่มีประธานสภาฯ  ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่า สภา อบต.คูขาด     
    เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การบริหาร            
    กิจการประปาหมู่บ้าน  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ........ฯ หรือไม ่

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุม วาระที่ 3 ขั้นลง
ประธานสภาฯ          มติให้ตราเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          39 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  5.6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ครั้งที่ 6 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 6  

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  มอบหมาย นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. 



๑๕ 
 

นางรุ่งอรุณ  โชตินอก  ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
ผู้อ านวยการกองคลัง  2562 ครั้งที่ 6 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว    

    รายการขออนุมัติโอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
    มีรายการดังนี ้
    กองคลัง 
    1. โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป        
    (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์                 
    (รหัสบัญชี  5410000)  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน(รหัสบัญชี  5410100)           
    (1)  โต๊ะท างานส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  จ านวน  5  ตัว  จ านวนเงินที่            
    ขอโอนเพิ่ม  60,000.-  บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้              
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.      
    256๑ หน้า ๓๓) 

  - โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารงาน     
    คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี         
    5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนกังาน (รหสับญัช ี 5220100)        
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,125,480.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด            
    60,000.-  บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
    2.  โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป        
    (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์         
    (รหัสบัญชี  5410000)  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน(รหัสบัญชี  5410100)        
    (2)  ตู้เหล็ก  4  ลิ้นชัก  จ านวน  2  หลัง  จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม  12,000.-       
    บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา       
    ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ. 256๑ หน้า ๓๓)   

  - โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารงาน     
    คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี       
    5220000)  ประเภท  เ งินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี   5220100)                           
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,065,480.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด               
    12,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             3.  โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป                               
    (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์              
    (รหัสบัญชี  5410000)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี            
    5411600)  (1)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอ       
    โอนเพิ่ม  22,000.-  บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.       
    256๑ หน้า ๓๔) 

       - โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารงาน         
    คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี        
    5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนกังาน (รหสับญัช ี 5220100)        



๑๖ 
 

    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,053,480.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด       
    22,000.-  บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
    4.  โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป       
    (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์       
    (รหัสบัญชี  5410000)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี        
    5411600)  (2)  เครื่องพิมพ์  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม       
    9,000.-  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน                 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ. 256๑        
    หน้า ๓๔) 

  - โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารงาน              
    คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี               
    5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนกังาน (รหสับญัช ี 5220100)             
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,031,480.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด           
    9,000.-  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    5.  โอนเพิ่มงบประมาณ  ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป           
    (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์             
    (รหัสบัญชี  5410000)  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (รหัสบัญชี             
    5411600)  (3)  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวนเงินที่ขอโอน                
    เพิ่ม  2,500.-  บาท   (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.      
    256๑ หน้า ๓๔) 

 - โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110)  งานบริหารงาน        
    คลัง  (00113)  งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (รหัสบัญชี           
    5220000)  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  5220100)            
    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,022,480.-  บาท จ านวนเงินที่ขอโอนลด          
    2,500.-  บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  ขอแสดงความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ แต่ละครั้งมีความ        
ส.อบต.หมู่ที่ 14   จ าเป็นมากน้อยเพียงใด ไม่อยากให้โอนงบประมาณฯ บ่อย 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

 

 



๑๗ 
 

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯมาประชุมทั้งหมด 39 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบโอน
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ          38 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
    งดออกเสียง  1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  

นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์  แจ้ง 2 เรื่อง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1.โครงการแข่งขันกีฬา อบต.คูขาด ต้านยาเสพติด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
    2.งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ วันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอคง มีการจัด     
    กิจกรรมมากมาย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์   แจ้ง 3 เรื่อง 
นายก อบต.   1.เรื่องเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดจะมีปัญหามาก  ให้สมาชิกสภาฯ แจ้ง    
    ชาวบ้านด้วยว่า อบต.เป็นผู้ประสานให้  ส่วนการโอนเงินเป็นหน้าที่ของพัฒนา   
    ชุมชนจังหวัด 
    2.เรื่องบัตรผู้พิการ ให้สมาชิกสภาฯ แจ้งชาวบ้านด้วยว่า ถ้าท าบัตรผู้พิการแล้ว    
    ให้น าบัตรผู้พิการมาขึ้นทะเบียนที่ อบต. เพ่ือขอรับเงินเบี้ยผู้พิการต่อไป  
    3.ร่าง พรบ.อบต. พ.ศ......จะมีสมาชิกสภา อบต.เพียงหมู่บ้านละ 1 คน แตย่ังไม่   
    ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

นางสุกัญญา  บัวส าราญ  แจ้ง 2 เรื่อง 
ปลัด อบต.คูขาด   1.ประชาสัมพันธ์การติดป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส หมู่บ้านละ 3 ป้าย 
    2.อ าเภอคงฝากบอกบุญวัดป่าเทพาลัย ต าบลเทพาลัย 

นายพจน์  พิรักษา  เรื่อง การเลือกคณะการกรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมสภา   
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น แทน นายอัคคกิตติ์   จันทราไพสนธ์  ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ และผู้        
    รับรอง 2 ท่าน 

นางนวล  อินทรภิรมย์  เสนอ นางส าเนียง นรินทร์นอก 
ส.อบต.หมู่ที่ 17    ผู้รับรอง 1.นางสายรุ้ง  เศษมา 
      2.นางร าพึง  โหมกทองหลาง     

ที่ประชุม    รับทราบ 



๑๘ 
 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  13.00  น. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

(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 

 
 

 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


