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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่1 คร้ังที่ 1  ประจ าปี  2564 

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

 
     มาประชุม  35    คน 
     ลา      2    คน  *นางร าพึง โหมกทองหลาง 
         นางภารดี ภักดีแก้ว 
      ขาด       -    คน  
     รวม   37    คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
2 นางพยอม   เจริญชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
3 นายบุญส่ง   จัดนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
4 นายชุม  ยิ่งนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
5 นายอลงกรณ์  พันธวิศิษฏ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6 นางณัธยาน์  สิงห์กาญจนาวงศา หัวหน้าส านักปลัด 
7 นายทวีเดช  วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
8 นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 

10 น.ส.สุพิชญาณนัทน์  กนกพรมรังส ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นายพจน์  พิรักษา   มอบหมายให้ นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ   รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.คูขาด   มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศอ าเภอคง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
    คูขาด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564         
          และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เรื่อง  เรียกประชุมสภา          
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564                                                                                                                                       

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
  คูขาด ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี  2564  และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  เนื่องจากสถานการณ์ของ Covid-19 มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น ขอความร่วมมือ 
ประธานสภาฯ   ให้ทุกท่านปฏิบัติตาม แนวทางการดูแลสุขอนามัย  เพ่ือป้องกันและลดการแพร่                  

เชื้อ โควิด 19 ให้เว้นระยะห่างทางสังคม และให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าและเครื่องป้องกันตามมาตรการที่ทางราชการก าหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 วันศุกร์ ที่ 28                 
    พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ   ท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ข้อ 33 
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้          
    ตรวจและให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการ      
    ประชุมได้ตรวจสอบแล้วนั้นอย่างน้อยสองฉบับเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี        
    โอกาสตรวจสอบดูได้ก่อนเวลาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น      
    รับรองรายงานการประชุมนั้น 
           การแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภา     
    ท้องถิ่น  ดังนั้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ก็เป็นอ านาจของมติสภา
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดแห่งนี้ ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้สมาชิกสภา     
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดทุกท่าน  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา            
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วย หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือจะ 

แก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์ พิรักษา   เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คูขาด สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม                    
    พ.ศ. 2564  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม 
    ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

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

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 35 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด สมัยสามัญ             
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕64 วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
ดังนี้ 

-รับรองรายงานการประชุม 35 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
5.1 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-     
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

 
นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
ประธานสภาฯ    2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 
 
นายบุญส่ง จัดนอก  อ่านรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4
รองนายก อบต.คูขาด  พ.ศ.2564 (เอกสารหมายเลข 1) 
 
นายพจน์  พิรักษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หรือไม่ 
 
นายพจน์  พิรักษา ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ ในหน้าที่ 18  โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปอบิดจากเดิมระยะทางยาว 200 เมตร 

เป็น ระยะทางยาว 55 เมตร 
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นายจักรอมรชัย จันทราไพรสนธ์ ขอเพ่ิมเติมข้อความในโครงการ หน้าที่ 22 โครงการที่ 11  โครงการขยายผิว 
เลขานุการสภาฯ ถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านเมืองคง เพ่ิมเติมขนาดท่อ 

คสล. ขนาด 60 ซม.  
 
นางประภาพร เพียนอก ขอแก้ไขโครงการในหน้าที่ 29 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 5 บ้านหนองหว้าน้อย เป้าหมายจากเดิม ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเขียน นาคแท้ ถึง

บ้านนางสาวอารีรัตน์ ทองนอก เป็น จากบ้านนางสาวอารีรัตน์ ทองนอก ถึง บ้าน
นางเขียน นาคแท้ และจากเดิม ช่วงที่ 2 จากบ้านนางละไม เพียนอก ถึงบ้านนาง
สมบัติ ประจิตร เป็นจากบ้านนางสมบัติ ประจิตร ถึง บ้านนางละไม เพียนอก 

 
นายประกอบ  บุญวิจิตร ขอสอบถามงบประมาณโครงการ ในหน้าที่ 18 โครงการถนนลูกรังบดทับแน่น  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง งบประมาณ 22,000,000 บาท ถูกต้องหรือไม ่
 
นายทวีเดช วงศรีลา โครงการถนนลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาง จากเดิมงบประมาณ  
ผอ.กองช่าง  22,000,000 บาท เป็น 2,200,000 บาท  
 
นายพจน์  พิรักษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 35 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ญัตติพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ         35 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
    งดออกเสียง   - เสียง 

5.2 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พ.ศ.2564 

นายพจน์  พิรักษา  เชิญคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ                                  
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด พ.ศ.2564 
 
นางสาวสิรีย์พร ตองติดรัมย์ อ่านรายละเอียดการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คูขาด พ.ศ.2564 
 
 
 



๖ 
 

นายบุญส่ง จัดนอก ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นั้น เนื่องด้วย  
รองนายก อบต.คูขาด กรมทรัพยากรฯ ได้ลงพ้ืนที่บึงคูขาด อยากให้มีการพัฒนาสถานที่เป็นที่พักผ่อน

และแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดูงานเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น            
เชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชน ต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพภาพลักษณ์ของต าบลคูขาดเรา  

 
นายสุรชัย นรินทร์นอก อยากให้คณะผู้บริหารตระหนักถึงโรคระบาดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ในขณะนี้ไม่มี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ใครเดินทางท่องเที่ยวหรือดูงาน  
 
นายพจน์  พิรักษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 35 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ   ญัตติพิจารณาการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

คูขาด พ.ศ.2564 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ         35 เสียง  
    ไม่เห็นชอบ   - เสียง  

งดออกเสียง   - เสียง     

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  
 
นายบุญส่ง  จัดนอก  โรคระบาด ลัมปี-สกิน เป็นโรคระบาดของสัตว์เลี้ยง โค กระบือ ทางจังหวัด 
รองนายบก อบต.คูขาด  นครราชสีมาได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด แต่ยังมีมีประกาศเยียวยาแก่ 

ผู้เสียหาย ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ประชุมกันว่า ทางอบต.คูขาดจะ
เยียวยาให้แก่เจ้าของสัตว์ที่เสียชีวิตก่อนเบื้องต้น ปัจจุบัน อบต.คูขาดได้จ่ายเงิน
เยียวยาไปแล้วจ านวน 3 ราย และส่วนรายอ่ืนๆที่สัตว์เลี้ยงเสียชีวิตหลังจากนี้
ต้องรอประกาศจากจังหวัดนครราชสีมา และให้เจ้าหน้าเตรียมเอกสารให้แล้ว
เสร็จก่อน 

 
นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา โรคสัมปี-สกิน ที่ก าลังระบาดในขณะนี้ จะใช้เงินงบประมาณจากเงินโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัด ช่วยเหลือประชาชนในการเยียวยาผู้เสียหาย ในปัจจุบันมีโค/กระบือที่เสียชีวิต

แล้ว จ านวน 17 ตัว อบต.คูขาด ช่วยเหลือเยียวยาแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้ว 
จ านวน 3 ราย รายละ 6,000 บาท และหากมีสัตว์เสียชีวิตหลังจากการประชุม



๗ 
 

การเยียวยาในรอบนี้ รอบต่อไปจะต้องรายงานจังหวัดให้ทราบก่อน เพ่ือจังหวัด
จะได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ส่วนเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษา อบต.คูขาด
ได้ด าเนินการจัดซื้อให้ ซึ่งให้ทางปศุสัตว์อ าเภอคงเป็นผู้มาเบิกยารักษาดังกล่าว 
ทางอบต.คูขาด ไม่สามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ เนื่องจากเราไม่ทราบ
จ านวนสัตว์ที่ป่วยและจ าเป็นต้องใช้ยารักษา หากมีสัตว์ป่วยให้ท่านผู้น าชุมชน
แจ้งอบต.คูขาดให้ทราบด้วย และตามโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนนี้ จะต้องน า
เงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื่อโควิด 19 ช่วยเหลือผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพ้ืนที่
เสี่ยง และอาจจะได้ด าเนินการจัดท าสถานที่กักตัวให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้กักตัว เนื่องด้วย
ปัจจุบันโรงพยาบาลเตียงเต็ม และหากมีลูกหลานญาติพ่ีน้องที่เดินทางมาจาก
จังหวัดเสี่ยง ให้แจ้งผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ก่อน เข้ามาในพ้ืนที่ เพ่ือจะ
ได้คัดกรองและเข้ากักตัวในสถานที่ที่เตรียมไว้ และให้ท าหนังสือแจ้งมายัง             
อบต.คูขาด เพ่ือจะได้ช่วยเหลือตามล าดับต่อไป หากมีการหลบหนีเข้าพ้ืนที่จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย  

 
นางสุกัญญา บัวส าราญ ในส่วนของการกักตัวของผู้ป่วยติดเชื่อโควิด 19 หรือผู้เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง  
ปลัด อบต.คูขาด ขอความร่วมมือทางหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือไปก่อนเบื้องต้น เนื่องการให้ความ

ช่วยเหลือของอบต.คูขาด จะต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด และขอขอบคุณทุกหมู่บ้านที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  12.00  น. 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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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