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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562 

วันพุธที่  3  เดือน กรกฎาคม  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    

5 นำยเต็ม    ฤทธิ์ไธสง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง  
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
 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 นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
7 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
8 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
9 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  

10 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
11 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
12 นำงสำวภณิดำ   เบื องกลำง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ภณิดำ   เบื องกลำง  
13 นำงวิเชียร   เอี ยงจันทึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 วิเชียร   เอี ยงจันทึก  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  19 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 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 2 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

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

ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2562 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติ 
ที่ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่  

มติที่ประชุม   รบัรอง 
 
 
 

/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 
15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.๑  ขออนุมัติรับถ่ายโอนประปาหมู่บ้านบ้านขุย หมู่ที่ 6 ให้กับเทศบาล 

ต าบลขุย 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์   นกแก้ว   เนื่องจำกเทศบำลต ำบลขุยได้รับหนังสือจำกนำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 ได้แจ้งส่งมอบโครงกำรน  ำประปำ บ้ำนขุย หมู่ที่ 6 

ให้กับทำงเทศบำลต ำบลขุยบริหำรจัดกำร ซึ่งนำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
ก ำนันต ำบลขุย ร่วมกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและผู้บริหำรจัดกำรน  ำประปำ 

    หมู่บ้ำนได้มีกำรปรึกษำหำรือแนวทำงกำรจัดกำรน  ำประปำเพ่ือเป็นประโยชน์ 
    สูงสุดในกำรอุปโภค บริโภค เพ่ือไม่เป็นกำรสร้ำงควำมเดือดร้อนในชุมชน จึงได้ 
    จัดเวทีประชุมประชำคม เพื่อชี แจงหลักกำรและเหตุผลให้ชำวบ้ำนผู้ที่ใช้น  ำ 
    ได้รับทรำบ โดยสืบเนื่องจำกเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2555 คณะกรรมกำร 
    หมู่บ้ำนร่วมกับทำงผู้น ำชุมชนได้รับมอบโครงกำร S.M.L. จำกหน่วยงำนรัฐบำล 

เป็นถังน  ำประปำขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 ถัง และถังกรองน  ำขนำดเล็ก จ ำนวน 1 
ถัง จำกนั นเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2559 หมู่บ้ำนได้รับงบประมำณโครงกำร 
ยกระดับศักยภำพหมู่บ้ำน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจรำกฐำนตำมแนวทำง 
ประชำรัฐ เป็นถังน  ำขนำดใหญ่ จ ำนวน 1 ถัง และให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร 
โดยชุมชนเป็นผู้บริหำรกำรใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น กำรเก็บค่ำน  ำ ค่ำซ่อมบ ำรุง 
ตลอดจนกำรดูแลเป็นอย่ำงดี และปัจจุบันทำงชุมชนขำดบุคลำกรในกำรจัดกำร 
ช่วยเหลือดูแลกำรจัดกำร พร้อมทั งยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุง 
เรื่องน  ำ จึงเป็นเหตุให้ได้มีกำรจัดเวทีประชุมประชำคมเพ่ือส่งมอบคืนให้กับทำง 
เทศบำลต ำบลขุย ในกำรประชุมประชำคมประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562 โดย 
มติในท่ีประชุมเห็นชอบด้วยจ ำนวน 79 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 
- เสียง ให้ถ่ำยโอนประปำหมู่บ้ำนให้กับเทศบำลต ำบลขุย และให้เทศบำล 
ต ำบลขุยบริหำรจัดกำร พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดังรำยกำรต่อไปนี ให้กับทำง 
เทศบำลต ำบลขุยเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

/1.ถังเก็บน  ำประปำขนำดใหญ่... 
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1. ถังเก็บน  ำประปำขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 ถัง 
2. ถังกรองน  ำขนำดเล็ก จ ำนวน 1 ถัง 
3. ท่อน  ำตำมสำยต่ำงๆ ภำยในหมู่บ้ำน 
4. เงนิสด จ ำนวน 2,000 บำท 
ประกอบกับพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำล
ต ำบลอำจจัดท ำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี  
(1) ให้มีน  ำสะอำดหรือกำรประปำ 
 กระผมจึงขอเสนอเพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลขุยพิจำรณำครับ  

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบรำยละเอียดเพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย 
ท่ำนใดเห็นชอบรับถ่ำยโอนประปำหมู่บ้ำนบ้ำนขุย หมู่ที่ 6 ให้กับเทศบำล 
ต ำบลขุยเพื่อดูแลบริหำรจัดกำรต่อไป ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับถ่ำยโอนประปำหมู่บ้ำนบ้ำนขุย หมู่ที่ 6 ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

    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 10) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 
 1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (1) โครงการขุดเจาะบ่อน้ า 
บาดาลบ่อใหม่ ประปาเทศบาลแห่งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  225,100 บาท 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

2.  ครุภัณฑ์โรงงาน  (1) เครื่องมือเจาะท่อแยกส าหรับท่อพีวีซี 
จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น  9,000 บาท 

    แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
     3.  ครุภัณฑ์การเกษตร  (3) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ 
    ไฟฟ้า) เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ าได้ 450 

ลิตรต่อนาที  จ านวน 1 เครือ่ง  งบประมาณทั้งสิ้น  11,000 บาท 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 

 
 
 

/4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ... 
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4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (2) โทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED 
TV) แบบ Smart TV  เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 49 นิ้ว จ านวน  1 เครื่อง  งบประมาณทั้งสิ้น 24,100 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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 ำบลขุยและรำษฎรในพื นที่บ้ำน 
หนองสะแก หมู่ที่ 4 ว่ำได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนักจำกปัญหำเรื่อง 
น  ำประปำที่ใช้ในกำรอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง 
จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้โดยด่วน 
พร้อมกันนี ทำงกองช่ำงได้แจ้งขออนุมัติจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องมือเจำะท่อแยก 
ส ำหรับท่อพีวีซี เพ่ือใช้ส ำหรับเจำะท่อประปำในกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกำร 
ประปำของเทศบำลต ำบลขุยให้รวดเร็วยิ่งขึ น พร้อมทั งขออนุมัติจัดซื อครุภัณฑ์ 
เครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้ำ) เนื่องจำกครุภัณฑ์ท่ีใช้ผลิต 
น  ำประปำของบ้ำนขุยใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 10 ได้ช ำรุดเสียหำยและไม่เพียงพอต่อ 
กำรผลิตน  ำประปำ จึงขออนุมัติจัดซื อครุภัณฑ์ท่ีใช้ผลิตน  ำประปำแทนของเดิม 
ที่ช ำรุด และทำงส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลขุย ได้เสนอขอจัดซื อครุภัณฑ์ 
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพ่ือใช้รองรับกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำรและเพ่ือเปิดข้อมูลข่ำวสำรให้กับผู้มำติดต่อรำชกำร 
บุคลำกรของเทศบำลต ำบลขุยให้ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ดังนั น ทำงคณะ 
ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 10) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (1) โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลบ่อใหม่ ประปาเทศบาลแห่งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณทั้งสิ้น  225,100 บาท 
1. กองช่าง 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  งำนบริหำรทั่วไป 

/งบด ำเนินงำน... 
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งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ (4) โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั ง 
ตั งไว้  350,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  166,333 บำท   
โอนลด  150,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  16,333 บำท 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บำท   
โอนลด  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 
โอนลด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
แผนงำน  สำธำรณสุข 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บำท   
โอนลด  50,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 
หมำยเหตุ  มีงบประมำณคงเหลือก่อนโอน ดังนี  

1. งบประมำณอนุมัติตำมเทศบัญญัติ จ ำนวน  10,000 บำท 
2. โอนงบประมำณ ครั งที่ 4/2562 วันที่ 23 มกรำคม 2562 

จ ำนวน  40,000 บำท 
         รวมงบประมำณอนุมัติก่อนโอน จ ำนวน 50,000 บำท 

โอนลด (กองคลัง) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรงำนคลัง 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  10,000 บำท   
โอนลด  5,100 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  4,900 บำท 

/โอนเพิ่ม (กองช่ำง)... 
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โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (1) โครงกำรขุดเจำะบ่อน  ำบำดำล  
บ่อใหม่ ประปำเทศบำลแห่งที่ 2 หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย      
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  225,100 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  225,100 บำท 

2.  ครุภัณฑ์โรงงาน  (1) เครื่องมือเจาะท่อแยกส าหรับท่อพีวีซี 
จ านวน 1 ชุด  งบประมาณทั้งสิ้น  9,000 บาท 
2.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บำท   
โอนลด  9,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  11,000  บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์โรงงำน  (1) เครื่องมือเจำะท่อแยกส ำหรับท่อพีวีซี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ใช้ส ำหรับเจำะท่อแยกออกมำโดยใช้รัดแยก ใช้ในขณะที่มีควำมดันน  ำ
หรือไม่มีก็ได้ 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  9,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  9,000 บำท 

3.  ครุภัณฑ์การเกษตร  (3) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์
ไฟฟ้า) เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ าได้ 450 
ลิตรต่อนาที  จ านวน 1 เครือ่ง  งบประมาณทั้งสิ้น  11,000 บาท 
3.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 

/แผนงำน เคหะและชุมชน... 
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แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  11,000 บำท   
โอนลด  11,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์กำรเกษตร  (3) เครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้ำ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1)  สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 
     (1)  เป็นเครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำ 
     (2)  ขนำดท่อส่งไม่น้อยกว่ำ 2 นิ ว (50 มิลลิเมตร) 
     (3)  สูบน  ำได้ไม่น้อยกว่ำตำมปริมำณที่ก ำหนด 
     (4)  ส่งน  ำได้สูงไม่น้อยกว่ำ 9 เมตร หรือประมำณ 30 ฟุต 
     (5)  อุปกรณป์ระกอบของเครื่องสูบน  ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องมีครบชุด 
           พร้อมที่จะใช้งำนได้ 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  11,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  11,000 บำท 

4.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart TV  เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 49 นิ้ว จ านวน  1 เครื่อง  งบประมาณทั้งสิ้น 24,100 บาท 
2. ส านักปลัด 
โอนลด (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภัณฑ)์ 
ตั งไว้  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  10,000 บำท   
โอนลด  10,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  0  บำท 

/โอนลด (ส ำนักปลัด)... 
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โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำน  ส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย 
หมวดอ่ืนๆ  (4) โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่ 
ตั งไว้  20,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  20,000 บำท   
โอนลด  14,100 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  5,400  บำท 
โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 49 นิ้ว 

(1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ 3840 x 2160 
พิกเซล 

     (2)  ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั นต่ ำ ขนำด 49 นิ ว 
     (3)  แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight 
     (4)  สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
     (5)  ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง เพื่อกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและ 
           เสียง 
     (6)  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลง และ 
           ภำพยนตร์ 
     (7)  มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  24,100 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  24,100 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 10) เพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 10) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    (ครั งที ่10) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

/เห็นชอบ 10 เสียง... 
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    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 10) 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 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 10) เห็นชอบโปรดยกมือ 
ครับ 

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

ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยมีเรื่องที่จะแจ้งและประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ทุกท่ำนทรำบ ดังนี ครับ 



๑๑ 

 

1. ด้วยอ ำเภอล ำทะเมนชัยก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวัน 
    เฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีพุทธศักรำช 

2562 ในวันอำทิตย์ที่ 28 กรกฎำคม 2562 ประกอบด้วย 
-  พิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล ณ หอประชุมอ ำเภอ 

ล ำทะเมนชัย และบริเวณสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 
เครื่องแบบสีกำกี ไม่สวมหมวก 
  กลุ่มสตรี/แม่บ้ำน/อสม. : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
  จิตอำสำพระรำชทำน  : ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 

ประชำชนทั่วไป  : ชุดสุภำพ โทนสีเหลือง 
-  พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562        
ณ หอประชุมอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 
เครื่องแบบสีกำกี ไมส่วมหมวก 

กลุ่มสตรี/แม่บ้ำน/อสม. : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
  จิตอำสำพระรำชทำน  : ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 

ประชำชนทั่วไป   : ชุดสุภำพ โทนสีเหลือง 
-  พิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตรอำสำระหว่ำง

วันที่ 3 – 25 เมษำยน 2562 (หมวก ผ้ำพันคอ และบัตรฯ) 
    กำรแต่งกำย จิตอำสำพระรำชทำน  : ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 
      ประชำชนทั่วไป        : ชุดสุภำพ โทนสีเหลือง 
      ผู้รับสิ่งของพระรำชทำน : สวมเสื อสีเหลือง กำงเกงสีด ำ 
    กระโปรงคุมหัวเข่ำ/ผ้ำซิ่น สวมรองเท้ำหุ้มส้น  

-  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสนำมหน้ำที่ว่ำกำร 
    อ ำเภอล ำทะเมนชัย 
    กำรแต่งกำย จิตอำสำพระรำชทำน  : ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 
      ประชำชนทั่วไป        : ชุดสุภำพ โทนสีเหลือง 

-  พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พำนพุ่มทอง – พำนพุ่มเงิน) และพิธี
จุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมอ ำเภอล ำทะเมนชัย 
กำรแต่งกำย ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 
เครื่องแบบสีกำกี ไม่สวมหมวก 

กลุ่มสตรี/แม่บ้ำน/อสม. : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
  จิตอำสำพระรำชทำน  : ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 

ประชำชนทั่วไป   : ชุดสุภำพ โทนสีเหลือง 
เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (67 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2562) จึงขอ
ควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำร หน่วยงำน และทุกหมู่บ้ำนเข้ำร่วมกิจกรรม
ดังกล่ำว 

/2. กำรซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่ำง... 
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2. กำรซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่ำงที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ขณะนี ทำง 
เทศบำลต ำบลขุยได้ประสำนไปยังเทศบำลต ำบลหนองบัววงขอควำม 
อนุเครำะห์รถกระเช้ำพร้อมเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขให้ 
สำมำรถใช้งำนได้ ขณะนี ด ำเนินกำรแล้วทุกหมู่บ้ำนครับ 

3. เรื่องของโครงสร้ำงพื นฐำนกำรรับสมัครแรงงำน กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้ำโรงพยำบำทล ำทะเมนชัย 
(ต่อของเดิม 200 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองบัววง ต ำบลขุย ขณะนี อยู่ระหว่ำง 
กำรหำผู้รับจ้ำงครับ 

4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดป่ำบูรพำวนำ 
รำม – หน้ำวัด หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองบัววง ต ำบลขุย งบประมำณทั งสิ น จ ำนวน 
1,612,900 บำท ทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ด ำเนินกำรขอประสำนแผนปฏิบัติ
รำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขณะนี อยู่
ระหว่ำงกำรหำผู้รับจ้ำงครับ 

5. ทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์ไปยัง 
    ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 5 (นครรำชสีมำ) ด ำเนินกำรติดตั งโคมไฟส่อง 
    สว่ำงบริเวณถนนทำงหลวงชนบทหมำยเลข นม.4047 เส้นทำงต่อจำกเขต 
    เทศบำลต ำบลหนองบัววงถึงด้ำนหน้ำโรงเรียนล ำทะเมนไชยพิทยำคม 

บ้ำนหนองบัววง หมู่ที่ 1 ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
ระหว่ำงกิโลเมตรที ่23+950 ถึงกิโลเมตรท่ี 22+400 เพ่ือบรรเทำควำม 
เดือดร้อนของประชำชนที่ใช้เส้นทำงคมนำคมและเป็นกำรเพ่ิมทัศนวิสัยในกำร 
ขับข่ี ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลำกลำงคืน 

6. ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 5 (นครรำชสีมำ) ได้ด ำเนินกำรติดตั ง 
โคมไฟส่องสว่ำงบริเวณถนนทำงหลวงชนบทหมำยเลข นม. 4057 จำกเขต 
พื นที่รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลเมืองยำง ถึงเขตพื นที่รับผิดชอบเทศบำล
ต ำบลขุย ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

7. กำรขุดลอกหนองกรดละเลิงเชื่อมหนองตลำด ขณะนี ด ำเนินกำร 
ได้ 70 % ไม่สำมำรถให้ดินกับหมู่บ้ำนหนองสะแกได้ เนื่องจำกต้องใช้ดินท ำ
ขอบหนองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับ 

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

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 

                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 



๑๓ 

 

 
(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 


