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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2563 (ครั้งที่ 1) 
วันพุธที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 ผู้มำประชุม    

1 นำยอ ำพล   กล้ำหำญ ประธำนสภำเทศบำลฯ อ ำพล   กล้ำหำญ  
2 นำยสิทธิ์   สวมกลำง รองประธำนสภำเทศบำลฯ สิทธิ์   สวมกลำง  
3 นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล เลขำนุกำรสภำฯ เสำวภำ   ประภำสโนบล  
4 นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 สังเวียน   จิตเงินมะดัน  
5 นำยทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  
6 นำงธัญพร   แคนติ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ธัญพร   แคนติ  
7 นำยสันติ   เหล็กพิมำย สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สันติ   เหล็กพิมำย  
8 นำงสุรัตน์   ทวยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สุรัตน์   ทวยไธสง  
9 นำยท ำนอง   วงศำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 ท ำนอง   วงศำ  

10 นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 โยธิน   ไชยสิทธิ์  
11 นำงบุญยัง   ทนน  ำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 บุญยัง   ทนน  ำ  

 ผู้บริหาร    
1 นำยสมพงษ์    นกแก้ว นำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว  
2 นำยสมอำจ    ปำนเกิด รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมอำจ    ปำนเกิด  
3 นำงประภำศิริ   ค่ ำจุล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ประภำศิริ   ค่ ำจุล  

4 นำยเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรตี ำบลขยุ เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร    
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 3 เข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์  
2 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
3 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นำงสุนันทำ   เทนไธสง รองปลัดเทศบำลต ำบลขุย สุนันทำ   เทนไธสง  
2 นำงจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จิตฐิมำ   หยั่งบุญ  
3 นำยวิษณุกร   ทัดกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิษณุกร   ทัดกลำง  
4 นำงนุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล นุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์  
5 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงนิและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
7 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
8 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
9 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  

10 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
11 นำงสำวกนกวรรณ   ซำเหลำ นักทรัพยำกรบุคคล กนกวรรณ   ซำเหลำ  
12 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
13 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
14 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
15 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  22 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย 

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เวลำ 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้ว 
ขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย  สมัยประชุมสมัยสำมัญ  
สมัยที่ 2 (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563  ครับ ผมขอเปิดประชุม 
และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 

(ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่
ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

/ระเบียบวำระท่ี 3 กระทู้ถำม... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุย เรื่อง การบริหาร 
    กิจการประปาของเทศบาล พ.ศ. 2563 

ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงด้วยครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย ขอเสนอร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย เรื่อง 
    กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสม 
    กับกำรใช้น  ำประปำของประชำชนในปัจจุบัน และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำร 
    เปลี่ยนแปลงกฎหมำย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 
หลักการ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติเป็นไปตำมควำมในมำตรำ 51 (1) มำตรำ 60 (1) มำตรำ 
61 ทวิ (1) และมำตรำ 66 (4) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ นำยกเทศมนตรีต ำบลขุย จึงเสนอร่ำง 
เทศบัญญัต ิเรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 ต่อสภำ
เทศบำลต ำบลขุยและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ แล้วประกำศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป   

เหตุผล 
เนื่องจำกเทศบำลต ำบลขุย ได้ใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง กำรใช้น  ำประปำของ 
เทศบำลต ำบลขุย พ.ศ. 2556 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2556 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 28 เมษำยน
2560 จนถึงปัจจุบัน โดยที่เป็นกำรสมควรยกเลิกเทศบัญญัติดังกล่ำว เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรกิจกำรประปำของเทศบำลต ำบลขุยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน เทศบำลต ำบลขุย 

/จึงจ ำเป็นต้องตรำเทศบัญญัติ... 
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จึงจ ำเป็นต้องตรำเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำ
ของเทศบำล พ.ศ. 2563 ขึ น เพื่อให้สภำเทศบำลต ำบลขุยเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่ำง 
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่ประชุมสภำ 
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ ในกำรพิจำรณำสำมวำระ 
รวดเดียว ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน 
สำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภำท้องถิ่น 
อนุมัติให้พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระที่สองนั นให้ที่ 
ประชุมสภำท้องถิ่นเป็นกรรมกำรแปรญัติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุม 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติครับ 

นายสิทธิ์   สวมกลาง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผมนำยสิทธิ์   สวมกลำง  รองประธำน 
รองประธานสภาฯ  สภำเทศบำลต ำบลขุย ขอเสนอให้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 
พิจำรณำ 3 วำระรวดครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
    1. นำยสันติ   เหล็กพิมำย  ผู้รับรอง 
    2. นำยท ำนอง   วงศำ  ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ว่ำท่ำนใดเห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ

เทศบำลต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 
พิจำรณำ 3 วำระรวดครับ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร 
ประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563  พิจำรณำ 3 วำระรวด   
เห็นชอบ  10 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 

 งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   กำรพิจำรณำวำระที่หนึ่ง  ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยท่ำนใดเห็นชอบว่ำ 
    จะรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร 

ประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำร 
    กิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 

เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   กำรพิจำรณำวำระที่สอง  กำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่ำงข้อบัญญัติที่ประชุม 

 
/สภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำ... 
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สภำท้องถิ่นต้องพิจำรณำเป็นสำมวำระ แต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะอนุมัติให้ 
พิจำรณำสำมวำระรวดเดียวก็ได้ ในกำรพิจำรณำสำมวำระรวดเดียว ผู้บริหำร 
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนผู้ที่อยู่ 
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภำท้องถิ่นอนุมัติให้พิจำรณำ 
สำมวำระรวดเดียวแล้ว กำรพิจำรณำวำระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่น 
เป็นกรรมกำรแปรญัตติเต็มสภำ โดยให้ประธำนที่ประชุมเป็นประธำน 
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุย ซึ่งเป็นประธำน 
คณะกรรมกำรแปรญัตติก ำหนดให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย เสนอค ำแปร 
ญัตติต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติในวนัท่ี  1  เมษำยน  2563 
เวลำ 10.00 – 11.00 น. 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้คงร่ำงเดิมโดยไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่ำงเทศบัญญัติเทศบำล 
    ต ำบลขุย เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 

เป็นเวลำ 15 นำที และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 11.30 น. ครับ 
ประธานสภาฯ   กำรพิจำรณำวำระที่สำม  ว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขุย 

เรื่อง กำรบริหำรกิจกำรประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติเทศบำลต ำบลขยุ เรื่อง กำรบริหำรกิจกำร 
    ประปำของเทศบำล พ.ศ. 2563 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

ประธานสภาฯ   5.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    (ครั้งที่ 6) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. ปั๊มน้ าแรงดันคงที่ จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 
บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 ชุด จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
 

/ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ...  
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ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยทำงเทศบำลต ำบลขุยนั น 
ประสบปัญหำกำรใช้น  ำประปำ เนื่องจำกน  ำประปำหมู่บ้ำนบ้ำนโนนชุมพวง 
แรงดันน  ำไม่ถึงท ำให้น  ำไหลไม่แรง โดยเฉพำะเมื่อมีผู้ใช้น  ำพร้อมกันเป็นจ ำนวน 
มำก จึงท ำให้เกิดปัญหำกำรใช้น  ำ กำรจ่ำยน  ำไปไม่ทั่วถึง เพ่ือเป็นกำรแก้ไข 
ปัญหำดังกล่ำว ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลขุย จึงขออนุมัติจัดซื อปั๊มน  ำแรงดัน 
คงท่ี (ปั๊มน  ำอัตโนมัติ) ติดตั งที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขุย เพ่ือช่วยเพิ่มแรงดัน 
ของน  ำให้จ่ำยน  ำได้แรงและทั่วถึงทุกแห่งภำยในส ำนักงำน และทำงกองคลัง 
เทศบำลต ำบลขุย ได้ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด เพื่อให้ 
เพียงพอกับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน เพิ่มควำมรวดเร็วและเหมำะสมต่อกำร 
ปฏิบัติงำนในปัจจุบัน จึงเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับปฏิบัติงำนส ำนักงำน ทำงคณะ 
ผู้บริหำรจึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ครั งที่ 6) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1.  ครุภัณฑ์การเกษตร  (1) ปั๊มน้ าแรงดันคงท่ี  จ านวน 1 ชุด  
งบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท 
1.  ส านักปลัด 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ตั งไว้  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บำท   
โอนลด  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  10,000 บำท 

โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครภุัณฑ์กำรเกษตร  (1) ปั๊มน  ำแรงดันคงที่ 

    เพ่ือจัดซื อปั๊มน  ำแรงดันคงท่ี จ ำนวน 1 ชุด  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
 
 

/คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะ 
     -  มอเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 250 วัตต ์
     -  ระยะดูดไม่น้อยกว่ำ 8 เมตร 
     -  ระยะส่งไม่น้อยกว่ำ 18 เมตร 
     -  ควำมจุที่ระยะ 12 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 47 – 59 ลิตรต่อนำที 
     -  ท่อดูด 1 นิ ว 
     -  ท่อจ่ำย 1 นิ ว 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  10,000 บำท 

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท 
2.  กองคลัง 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำตอบแทน 
ประเภท  ค่ำเช่ำบ้ำน 
ตั งไว้  48,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  48,000 บำท   
โอนลด  17,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  31,000 บำท 
โอนเพิ่ม (กองคลัง) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับ 
งำนส ำนักงำน 

    เพ่ือจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
คุณลักษณะพื นฐำน 

-  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) 
โดย มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 

-  หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 MB 

-  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่
น้อยกว่ำ 4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
จ ำนวน 1 หนว่ย 

/- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ... 



๘ 

 

-  มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก 
(External) จ ำนวน  1 หน่วย 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 
3 ช่อง 

-  มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
-  มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ ว ควำมละเอียด

แบบ FHD (1920x1080) 
-  สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  17,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  17,000 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 6) เพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 6) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    (ครั งที่ 6) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 6) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็น 
อ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำล 
ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรขอควำม 
เห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนต่อไป 

/โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ... 



๙ 

 

โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) 
และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
เพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 6) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสิทธิ์   สวมกลาง  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุย ด ำเนินกำรวำงท่อระบำย 
รองประธานสภาฯ  น  ำบริเวณศำลปู่ตำ หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ เนื่องจำกเจ้ำของพื นที่บริเวณ 
    นั น ได้มีกำรถมและปรับปรุงพื นที่ท ำให้กำรระบำยน  ำไม่สะดวกเกิดภำวะน  ำ 
    ท่วมขังพื นที่ กำรเดินทำงสัญจรไปมำไม่สะดวก จึงขอให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

เข้ำไปตรวจสอบและด ำเนินกำรแก้ไขให้เป็นกำรเร่งด่วนครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรส ำรวจพื นที่
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ดังกล่ำว เพื่อจัดท ำโครงกำรวำงท่อระบำยน  ำและบ่อพักจำกศำลปู่ตำ ถึงสี่แยก 
    ทำงลงประปำ หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ พร้อมทั งจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ 
    ผู้รับผิดชอบตรวจสอบว่ำโครงกำรดังกล่ำวบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นและ 

มีงบประมำณในกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม      รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุย พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ปัญหำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพื นที่ ดังนี ครับ 

1. ด ำเนินโครงกำรถมดินและวำงท่อบริเวณถนนกลำงหมู่บ้ำน ไปศำลปู่ตำ 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแกครับ 
2. ด ำเนินโครงกำรวำงท่อระบำยน  ำถนนกลำงหมู่บ้ำนซอยศำลำประชำคม 
เนื่องจำกถนนกลำงหมู่บ้ำนซอยศำลำประชำคม ถนนเส้นทำงดังกล่ำวต่ ำ 

 
/เวลำฝนตกน  ำเข้ำท่วมขังถนน... 



๑๐ 

 

เวลำฝนตกน  ำเข้ำท่วมขังถนน ท ำให้ถนนลื่นกำรเดินทำงสัญจรไม่สะดวก 
และอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยแก้ไขปรับปรุงให้เป็น
กำรเร่งด่วนครับ 
3. ด ำเนินกำรขุดลอกหนองจำน 
4. แจ้งพิจำรณำขยำยถนนเส้นทำง หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ซึ่งบริเวณ 
ถนนมีดินกองท ำให้เวลำฝนตกดินไหลลงสู่ถนน ท ำให้กำรระบำยน  ำไม่สะดวก 
ถนนลื่นกำรเดินทำงสัญจรไปมำไม่สะดวกและอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจง ดังนี ครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  -  ท่อระบำยน  ำ หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ท่อขนำด 60 ไปสิ นสุดศำลปู่ตำ 

มีท่อน  ำข้ำมถนนซึ่งเจ้ำของที่ได้ปรับเกตที่ดินทำงเทศบำลต ำบลขุยจะแจ้งให้ 
เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจสอบและจะด ำเนินกำรวำงท่อระบำยน  ำให้ตลอดพร้อมท ำ 
บ่อพัก และจะน ำเข้ำสภำเทศบำลต ำบลขุยเพื่อพิจำรณำในสมัยประชุมสภำ 
สมัยต่อไป พร้อมทั งจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จครับ 

    -  โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศำลำกลำงบ้ำน 
หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ได้น ำเข้ำให้สภำเทศบำลต ำบลขุยพิจำณำเป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี ด ำเนินกำรตำมระเบียบต่อไปครับ 
-  ส ำหรับกำรด ำเนินกำรขุดลอกหนองจำน นั น ทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ 
ประสำนของบประมำณไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำให้ด ำเนิน 
โครงกำรขุดลอกหนองจำน ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 
แจ้งว่ำ ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำรขุดลอกหนองจำนได้ เพรำะหนองจำนเป็น 
หนองท่ีไม่มีคลองหรือติดต่อกับชุมชนอ่ืน ติดต่อกับหนองอ่ืน หนองต่ำงๆ 
ที่ไม่ได้เชื่อมกับหนองใดเลย จึงไม่สำมำรถของบประมำณจำกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำได ้

ที่ประชุม      รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.40  น. 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 
 
 



๑๑ 

 

 
(ลงชื่อ)     สันติ   เหล็กพิมำย       ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 

                 (นำยสันติ   เหล็กพิมำย) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 
 

(ลงชื่อ)     โยธิน   ไชยสิทธิ ์         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    (นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์) 

        สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 
 

(ลงชื่อ)     สังเวียน   จิตเงินมะดัน  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน) 

           สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
 
 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)     อ ำพล   กล้ำหำญ 
                                                           (นำยอ ำพล   กล้ำหำญ) 
                                                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุย 
 
 
                   ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 (ลงชื่อ)       
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
       ตรวจถูกต้องตำมมติสภำ 


