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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2562 

วันพุธที่  27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
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 หมู่ที ่3 เข็มเพ็ชร  สนุ่นไพบูลย์  
2 นำงประทิน   ทองทำบ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที ่5 ประทิน   ทองทำบ  
3 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
4 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที ่7 สมยศ   แหงไธสง  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นำงจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จิตฐิมำ   หยั่งบุญ  
2 นำยวิษณุกร   ทัดกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิษณุกร   ทัดกลำง  
3 นำงนุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล นุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์  
4 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
5 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
6 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
7 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
8 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  
9 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  

10 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
11 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
12 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  20 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เวลำ 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิก
สภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำ    
พระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป      
ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย  สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยที่ 1 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

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

ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 23 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติ 
ที่ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม ่

มติที่ประชุม   รับรอง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
15 นำทีครับ 

/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 – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.1  เทศบาลต าบลหนองบัววงขออนุญาตท ากิจการนอกเขตเทศบาล 
    เพื่อขอใช้ท่ีดินก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดมูลฝอยชุมชน 
     อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 57 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบำลอำจท ำกิจกำร 
    นอกเขตเม่ือได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล 

สภำจังหวัดหรือสภำต ำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์   นกแก้ว   ตำมหนังสือเทศบำลต ำบลหนองบัววง ที่ นม 58001/86 ลงวันที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  30 มกรำคม 2562 เรื่อง ขออนุญำตท ำกิจกำรนอกเขต ด้วยเทศบำลต ำบล 

หนองบัววง มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลกรณี 
ขอใช้ที่ดินก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดมูลฝอยชุมชน โดยมีพื นที่ 
ด ำเนินกำรอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด 
นครรำชสีมำ คือพื นที่ สปก.4-01 ระหว่ำง/กลุ่ม 2N1E แปลง 734 เนื อที่ 
15-0-0 ไร่ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยของเทศบำลรวมทั ง 
ของท้องถิ่นอ่ืน ใช้งบประมำณ จ ำนวน 15,000 บำท ตำมเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของเทศบำลต ำบล 
หนองบัววง ทั งนี  เทศบำลต ำบลหนองบัววง ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 
 โดยสรุปประเด็นส ำคัญ จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกรณีขอใช้ที่ดิน 
ก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดมูลฝอยชุมชน พบว่ำมีผู้ร่วมแสดงควำม 
คิดเห็น จ ำนวน 63 คน เห็นด้วยกับกำรใช้ที่ดินผืนปัจจุบันเป็นสถำนที่ก ำจัด 
มูลฝอยของเทศบำลหนองบัววง ร้อยละ 96 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 2 เห็นว่ำควร 
ใช้มำตรกำรในกำรจัดกำรมูลฝอยที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 55 เห็นว่ำควรใช้ 
ระบบจัดกำรขยะเพ่ือผลิตพลังงำนเป็นเชื อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์โดยทำงกลและ 
ทำงชีวภำพ ร้อยละ 27 เห็นว่ำควรใช้ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขำภิบำล 
ร้อยละ 9 เห็นว่ำควรใช้เทคโนโลยีกำรแปรรูปขยะเป็นน  ำมันโดยกระบวนกำร 
ไพโรไลซิส ร้อยละ 4 เห็นว่ำควรใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ำพลำสมำแก๊สซิฟิเคชั่น 
จำกเชื อเพลิงขยะ และร้อยละ 1 เห็นว่ำควรใช้วิธีเทกองแบบควบคุม 

/และเนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกำร...  
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และเนื่องจำกกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวมีพื นที่ด ำเนินกำรบำงส่วน 
อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลหนองบัววงและมีพื นที่เก่ียวเนื่องกับเทศบำลต ำบลขุย 
เทศบำลต ำบลหนองบัววง จึงขอด ำเนินกำรท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล 
ซึ่งตำมควำมในมำตรำ 57 ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบำลอำจท ำกิจกำรนอกเขต 
เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำเทศบำล คณะกรรมกำรสุขำภิบำล สภำจังหวัด 
หรือสภำต ำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยสภำเทศบำลต ำบลหนองบวัวง 
มีมติเห็นชอบให้ท ำกำรกิจกำรนอกเขตเทศบำล ในครำวประชุมสภำสมัย 
วิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2562 ดังนั น 
เทศบำลต ำบลหนองบัววง จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังเทศบำลต ำบลขุย 
เพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลขุยพิจำรณำอนุญำตให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
ดังกล่ำวครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบรำยละเอียดเรื่องเทศบำล 
    ต ำบลหนองบัววงขออนุญำตท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำลเพื่อขอใช้ที่ดินก่อสร้ำง 
    และบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดมูลฝอยชุมชน เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ…. 

ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เทศบำลต ำบลหนองบัววงท ำกิจกำรนอกเขตเทศบำล เพื่อขอใช้ 
    ที่ดินก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบก ำจัดมูลฝอยชุมชน 
    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. 2562 
(ครั้งที่ 5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 

1. ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ าซอยกลางบ้าน (จากบ้านนายอุบล   เตวิชา ไปศาลปู่ตา) 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น 498,730 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 
ทั้งสิ้น  1,400 บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

/3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... 
 



๕ 

 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 700 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 700 บาท  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 700 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็น 
รำยกำรใหม่ เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยทำงเทศบำลต ำบลขุย 
ได้รับแจ้งปัญหำจำกสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย เขต 2 ว่ำรำษฎรบ้ำนหนอง 
สะแก หมู่ที่ 4 ได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำกจำกปัญหำน  ำท่วมขังในพื นที่ 
ปัญหำน  ำไหลลงสู่เส้นทำงสัญจรไปมำของรำษฎรท ำให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สิน และปัญหำกำรระบำยน  ำไม่ทันในช่วงฤดูฝน จึงขอให้ทำงเทศบำล 
ต ำบลขุยพิจำรณำด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อ 
ระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) 
หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก และตำมหนังสืออ ำเภอล ำทะเมนชัย 
ที่ นม 0023.30/ว 223 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรยกเลิก 
ส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
ตำมท่ีจังหวัดนครรำชสีมำ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ำที่ อนุมัติ 
อนุญำต ออกใบอนุญำต รับจดทะเบียน หรือรับจดแจ้ง ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษำยน 
2560 ข้อ 17 และแนวทำงปฏิบัติในกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำ 
ทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน) และให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจัดซื ออุปกรณ์เครื่องอ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) 
ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมีนำคม 2562 โดยก ำหนดรำคำและคุณลักษณะ 
พื นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด
นั น คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) รำยละเอียดดังนี ครับ 

 
/1. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค... 
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1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ( (12) ก่อสร้างระบบการ 
ระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ซอยกลางบ้าน 
(จากบ้านนายอุบล  เตวิชา ไปศาลปู่ตา) หมู่ที ่4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  498,730 บาท 
1.  กองช่าง 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  703,440 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  489,540 บำท   
โอนลด  150,000บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  339,540 บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (12) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล 
เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนงบประมำณทั งสิ น  498,730 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ วำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก. ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 170.00 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 17.00 บ่อ พร้อมถมคันดินกันแนวเขต ขนำดกว้ำง 
2.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  150,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  150,000 บำท 

โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ตั งไว้  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  42,000 บำท   
โอนลด  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 

/โอนเพิ่ม (กองช่ำง)... 
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โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (12) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล 
เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนงบประมำณทั งสิ น  498,730 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ วำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก. ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 170.00 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 17.00 บ่อ พร้อมถมคันดินกันแนวเขต ขนำดกว้ำง 
2.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  150,000 บำท   
โอนเพิ่ม  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  192,000 บำท 

โอนลด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  347,160 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  197,160 บำท   
โอนลด  197,160 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (12) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล 
เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนงบประมำณทั งสิ น  498,730 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ วำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก. ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 170.00 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 17.00 บ่อ พร้อมถมคันดินกันแนวเขต ขนำดกว้ำง 
2.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

/ตั งไว้ 0 บำท... 
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ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  192,000 บำท   
โอนเพิ่ม  197,160 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  389,160 บำท 

โอนลด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ตั งไว้  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  42,000 บำท   
โอนลด  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (12) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล 
เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนงบประมำณทั งสิ น  498,730 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ วำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก. ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 170.00 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 17.00 บ่อ พร้อมถมคันดินกันแนวเขต ขนำดกว้ำง 
2.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  389,160 บำท   
โอนเพิ่ม  42,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  431,160 บำท 

โอนลด (งบกลาง) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 
หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  364,210 บำท   
โอนลด  67,570 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  296,640  บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 

/หมวด ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง... 



๙ 

 

หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (12) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน (จำกบ้ำนนำยอุบล 
เตวิชำ ไปศำลปู่ตำ) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนงบประมำณทั งสิ น  498,730 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ วำงท่อระบำยน  ำคสล. (มอก. ชั น 3) ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
จ ำนวน 170.00 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ 
ท.2-03 จ ำนวน 17.00 บ่อ พร้อมถมคันดินกันแนวเขต ขนำดกว้ำง 
2.00 เมตร ยำว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  431,160 บำท   
โอนเพิ่ม  67,570 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  498,730 บำท 

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,400 บาท 
2.  ส านักปลัด 
โอนลด (งบกลาง) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 
หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  296,640 บำท   
โอนลด  1,400 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  295,240  บำท 

โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (1) อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ ำนวน 2 เครื่อง งบประมำณทั งสิ น  1,400 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได ้

-  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz 
-  สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-  สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
/ตั งไว้ 0 บำท... 



๑๐ 

 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  1,400 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  1,400 บำท 

3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น 700 บาท 
3.  กองคลัง 
โอนลด (งบกลาง) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 
หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  295,240 บำท   
โอนลด  700 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  294,540  บำท 

โอนเพิ่ม (กองคลัง) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรงำนคลัง 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  งบประมำณทั งสิ น 700 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได ้

-  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz 
-  สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-  สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  700.00 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  700.00 บำท 

4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น 700 บาท 
4.  กองการศึกษา 
โอนลด (งบกลาง) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 

/หมวด งบกลำง... 



๑๑ 

 

หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  294,540 บำท   
โอนลด  700 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  293,840  บำท 

โอนเพิ่ม (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง  งบประมำณทั งสิ น 700 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได ้

-  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz 
-  สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-  สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  700 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  700 บำท 

5.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณทั้งสิ้น 700 บาท 
5.  กองช่าง 
โอนลด (งบกลาง) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 
หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  293,840 บำท   
โอนลด  700 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  293,140  บำท 

โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 
/ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... 



๑๒ 

 

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( (3) อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณทั งสิ น 700 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 7816 ได ้

-  มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz 
-  สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-  สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 Volts 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  700 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  700 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) เพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    (ครั งที ่5) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำในวำระต่อไป กระผมขอพัก 
กำรประชุมสภำฯ เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

ประธานสภาฯ   5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) 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 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำล 
ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรขอควำม 
เห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนต่อไป 

/โดยอำศัยอ ำนำจตำม... 



๑๓ 

 

โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 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. 2562 (ครั งที่ 5) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอแนะให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยพิจำรณำด ำเนินกำร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน เพ่ือให้มีกำรบ ำรุงรักษำให้พร้อม 

ใช้งำนอยู่เสมอครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำได้แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบทุกส่วนงำน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน เพื่อให้มีกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
    รถยนต์ส่วนกลำง เพื่อให้พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางนกกะหริ่ง   ปานเกิด  ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยพิจำรณำด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ก านันต าบลขุย   ระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำบ้ำนขุย หมู่ที่ 6 

และบ้ำนขุยใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 10 เนื่องจำกได้มีเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอ 
ล ำทะเมนชัยมำตรวจเยี่ยมพื นที่บ้ำนขุย หมู่ที่ 6 และบ้ำนขุยใหม่พัฒนำ 
หมู่ที่ 10 และแจ้งว่ำมีน  ำท่วมขังบริเวณถนนท ำให้เกิดน  ำสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น 
จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีโครงกำร  
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ที่จะด ำเนินกำรคือก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลำงบ้ำน 
จำกบ้ำนนำยชัย  เจริญกลำง ถึงสำมแยกบ้ำนนำยสมศักดิ์  ปำนเกิด หมู่ที่ 10 
บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ และทำงเทศบำลต ำบลขุยขอควำมอนุเครำะห์ผู้น ำหมู่บ้ำน 
ทุกหมู่บ้ำนได้แจ้งให้รำษฎรในพื นที่ช่วยกันรักษำควำมสะอำด ไม่ปล่อยน  ำเสีย 

/ไหลลงสู่ถนนเพรำะจะท ำให้... 



๑๔ 

 

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

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 
 

(ลงชื่อ)     สันติ   เหล็กพิมำย       ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสันติ   เหล็กพิมำย) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     โยธิน   ไชยสิทธิ ์         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    (นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์) 

        สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     สังเวียน   จิตเงินมะดัน  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน) 

           สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
 
                                                    รบัรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

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


