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รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่5 คร้ังที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ ที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา  ๐๙.0๐  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 นางร าพึง   โหมกทองหลาง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 3 
7 นางอนุวาส           เพชรสร สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 4 
8 นางกาญจนา        เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 
9 นางประภาพร      เพียนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 5 

10 นายสุพจน์           นาดี สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 6 
11 นายประกอบ        บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. คูขาด หมู่ที่ 6 
12 นายธนธรณ์         พะธะนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
13 นายเฉลิมศักดิ์  เติมขุนทด สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 7 
14 นายจ าลอง           การบรรจง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 8 
15 นายอนันต์           ปราบมะเริง สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
16 นางส าเนียง         นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 9 
17 นางทุเรียน ชัยชนะ สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
18 นายแหยม แสวงนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 10 
19 นายประกาย        นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 11 
20 นายไพชยนต์   สุขนอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 12 
21 นายทนง               นรินทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 13 
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 นางคนึง                จันทร์นอก สมาชิกสภา อบต.คูขาด  หมู่ที่ 16 
26 นางสาววรรณมาลา             หอมสมบัติ   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    
     ขาด       1    คน  
     รวม   38    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 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก ผู้อ านวยการกองคลัง 
 6 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 7 นายทวีเดช วงศรีลา ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8 นางสาวณัฏฐนิชา  นมัสสิลา นิติกร 
 9 นางสาวสุพิชญาณันทน์ กนกพรมรังสี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายพจน์  พิรักษา   มอบหมายให้ นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์  เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
ประธานสภาฯ   รายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุม 

นายจักรอมรชัย  จันทราไพสนธ์   ตร ว จสอบร ายชื่ อ ส ม าชิ ก สภ า ฯ   ม าป ร ะชุ ม ค รบอง ค์ ป ร ะชุ ม แ ล้ ว                 
เลขานุการสภาฯ    พร้อมอ่านประกาศอ าเภอคง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
    คูขาด  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  ลงวันที่ 30 ตุลาคม     
    2563   จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ประชุมตาม           
    ระเบียบวาระต่อไป 

นายพจน์   พิรักษา  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  สมัยวิสามัญ สมัยที่  5   
ประธานสภาฯ           ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2563 และด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้  

เริ่มประชุม   เวลา  09.00  น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพจน์  พิรักษา  1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ลาออกจากต าแหน่ง                    
ประธานสภาฯ   รายนางสายรุ้ง เศษมา บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายพจน์  พิรักษา  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ       ส่วนต าบลคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63  วันอังคาร                      
    ที่ 8 กันยายน  2563  

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  หากมีข้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือ    
    จะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  
    เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

นายพจน์ พิรักษา   เพ่ือเป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประธานสภาฯ      คู ขาด   สมั ยสามัญ  สมั ยที่  4 ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕63 วั น อั งคาร                      
    ที่ 8 กันยายน  2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงาน    
    การประชุมว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม   ไม่มีแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความแต่อย่างใด 

นายพจน์  พิรักษา  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุม            
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดว่ารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้                               
    สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
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นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 35 ท่าน ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยสามัญ            
    สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 วันอังคาร  ที่ 8 กันยายน  2563  ดังนี้ 
    -รับรองรายงานการประชุม 38 เสียง 
    -ไม่รับรอง   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง กระทู้ถาม 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดตั้งขึ้นพิจารณา 
    เสร็จแล้ว  
    -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  เรื่องที่เสนอใหม่    
    5.1 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม                        
     ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

นายพจน์  พิรักษา  เ ชิ ญ ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร ฯ  ชี้ แ จ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                                
ประธานสภาฯ        (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
         

นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์  ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
นายก อบต.คูขาด  พ.ศ. 2563   
      

นายพจน์  พิรักษา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายพจน์  พิรักษา  มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด 35 ท่าน ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 
 

 
ที่ประชุม   มีมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
     ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

    -มติเห็นชอบ   35 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 
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ที่ประชุม   ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  ขอมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ประธานสภาฯ   ทีละโครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     -มติเห็นชอบ   38 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 
  
 2.โครงการล้อมรั้วรอบพ้ืนที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านปอบิด 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     -มติเห็นชอบ   38 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 
 
 3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด 24,000  บีทียู  จ านวน  12  ตัว  

พร้อมติดตั้ง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     -มติเห็นชอบ   38 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 
 
 4.จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมล าโพง จ านวน  1  ชุด 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     -มติเห็นชอบ   38 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 

    5.จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค ์  
    - ขนาด  45 x 180 x 75 ซม.   จ านวน  20  ตัว   
    - ขนาด  60 x 180 x 75 ซม.   จ านวน  20  ตัว 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     -มติเห็นชอบ   38 เสียง 
    -มติไม่เห็นชอบ   - เสียง 
    -งดออกเสียง   - เสียง 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายพจน์ พิรักษา   ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ 
ประธานสภาฯ  
 

นายนิพนธ์ พันธวิศิษฏ์  -คณะกรรมการสั่งซื้อ-สั่งจ้าง E-building ถนนสายบ้านโคกเสี่ยว คณะกรรมการ 
นายก อบต.คูขาด   ก าลังพิจารณาผลการประกวดราคา 
    -หมู่บ้านใดที่งบประมาณตกไปแล้ว เช่นประปา จะตั้งงบประมาณในปี 2565 
    จะต้องส่งถึงกรมฯ ภายใน 20 กันยายน 2563 
    -วันที่ 9-14 กันยายน 2563 มีพิธีร าบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 
    -จะมีการแยกอ าเภอ มีก าหนดไว้ 4 จุด มีมติอนุมัติให้แยกอ าเภอแล้ว คืออ าเภอ    
    วังกระทะ ที่จะแยกออกจากอ าเภอปากช่อง 
    -สภ.คง ท า  MOU ร่วมกับหน่วยงานราชการของอ าเภอคง  ซึ่งทางต ารวจจะ        
    เคร่งครัดในการสวมหมวกกันน็อค ท่านใดเข้าในตัวอ าเภอคง  โปรดสวมหมวก   
    กันน็อคด้วย 
    -กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการศึกษาดูงาน 
    -การตั้งงบประมาณปี 64 มีการตั้งงบประมาณการด าเนินการฝุ่น PM 2.5 ให้  
    เข้มข้น 
    -กฐินอ าเภอคง วันที่ 23 กันยายน 2563 ปีนี้จัดที่ต าบลบ้านปรางค์ 
    -งานเกษียณอายุราชการนายอ าเภอคง พร้อมทั้งพิธีมอบศาลาเป็นสุขและขอ    
    บริจาคเงินถวายพระต าบลละ 1,000 บาท  
    -วันที่ 3 กันยายน 2563 ศาลปกครองพิพากษายกฟ้องกรณีพิพาทที่ดิน         
    สาธารณะหนองแช่ปอ 
    -วันที่ 15 กันยายน 2563 จะมีการตรวจประเมินลูกน้ ายุงลาย 

นายสุรชัย  นรินทร์นอก  อยากให้คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีกากีเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14  

นายเปลื้อง  กระจ่างโพธิ์  ขอขอบคุณท่ีได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโนนตาแก้ว-วังยาว 
ส.อบต.หมู่ที่ 18 

นางอมรรัตน์  อิทรอัมพร   แจ้งรายละเอียดโครงการอบรม สัมมนาทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ของ          
นักทรัพยากรบุคคล  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบลฯ 
    ในวันที่ 16 กันยายน 2563 รถออกเวลา 22.00 น. 

นางสุกัญญา  บัวส าราญ  ชี้แจงเพ่ิมเติมการด าเนินงานต่างๆ ยังคงค้างอยู่  
ปลัด อบต.   1.การประเมินไข้เลือดออก 
    2.วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
    3.วันที่ 11 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนพัฒนา 
    4.ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปี 2563 
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นายพจน์  พิรักษา  สอบถามสมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายพจน์  พิรักษา  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าประชุม ขอปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ 

ปิดการประชุม    เวลา  12.00  น. 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด ได้ประชุมพิจารณาตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางส าเนียง  นรินทร์นอก) 

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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