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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2562 

วันศุกร์ที่  2  เดือน สิงหาคม  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  
 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 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
7 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
8 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  
9 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
10 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
11 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนกังำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
12 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
13 นำงสำวณัชชำ   พะนะลำบ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ณัชชำ   พะนะลำบ  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  18 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

 นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 น.     
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้วขอเชิญสมำชิก
สภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำ 
พระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป      
ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

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

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 3 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2562  ขอให้
สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่ท้ำยวำระ
กำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใดหรือไม่     
ขอเชิญครับ...... หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุม 
แห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

/ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมกำร... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   4.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อให้สภำเทศบำลต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบตำมพระรำชบัญญัติ 
เทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
มำตรำ 61 ทวิ  ร่ำงเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกเทศมนตรี 
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 
ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไข 
งบประมำณในขั นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหำร 
ท้องถิ่น ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั งงบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณประจ ำปี 
แล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย 
เสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้น ำเสนอ 
ต่อสภำท้องถิ่น ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 
ขอเชิญคณะผู้บริหำรได้แถลงต่อสภำเกี่ยวกับรำยละเอียดแห่งร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยทุกท่ำน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  บัดนี  ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลขุยจะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลขุยอีกครั งหนึ่ง ดังนั น    
ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นี       
ไดจ้ัดท ำถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบประมำณ โดยพิจำรณำ
จัดท ำเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์       
กำรพัฒนำท้องถิ่น ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดนครรำชสีมำ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอ ำเภอล ำทะเมนชัย และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลขุย 
รวมทั งเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมจ ำเป็นของประชำชนตำมภำรกิจของเทศบำล 

ส่วนที่ตั งเพ่ิมเป็นรำยจ่ำยประจ ำ ได้ตั งงบประมำณเพ่ือปฏิบัติรำชกำร
ตำมภำรกิจของเทศบำลต ำบลขุย โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและประหยัด
คุ้มค่ำ 

ส่วนที่ตั งเป็นรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้ตั งงบประมำณเพ่ือมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหำควำมจ ำเป็นและเพ่ือกำรพัฒนำ โดยได้พิจำรณำรำคำค่ำก่อสร้ำงถูกต้อง
ตำมระเบียบกฎหมำยและเน้นควำมประหยัดและคุ้มค่ำ 
 เมื่อเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
มีผลใช้บังคับ เทศบำลต ำบลขุยจะใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำย โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

ฉะนั น ในโอกำสนี  คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย  จึงขอชี แจงให้ท่ำน
ประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง  ตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี  

/ค ำแถลงงบประมำณ... 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.  สถานะการคลัง 
     1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 เทศบำลต ำบลขุยมีสถำนะกำรเงินดังนี  
 1.1.1  เงินฝำกธนำคำรทั งสิ น  จ ำนวน  12,448,574.14  บำท 
 1.1.2  เงินสะสม   จ ำนวน    5,631,851.66  บำท 
 1.1.3  ทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน    5,182,572.64  บำท 
 1.1.4  รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน – โครงกำร     รวม – บำท 
 1.1.5  รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน   จ ำนวน – โครงกำร        รวม – บำท 
     1.2  เงินกู้คงค้ำง    จ ำนวน  2,167,025.44  บำท 

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
     (1)  รำยรับจริง จ ำนวน  27,442,572.03  บำท  ประกอบด้วย 
      หมวดภำษีอำกร     จ ำนวน     158,675.95  บำท 
      หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  จ ำนวน     235,491.00  บำท 
      หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    จ ำนวน       98,546.26  บำท 
      หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน     590,742.00  บำท 

     หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด     จ ำนวน         7,143.00  บำท 
      หมวดรำยได้จำกทุน     จ ำนวน            -            บำท 
      หมวดภำษีจัดสรร     จ ำนวน          14,714,478.90  บำท 
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ ำนวน          11,637,494.92  บำท 
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ ำนวน  59,999.00  บำท 
     (3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน  24,564,778.10  บำท  ประกอบด้วย 
      งบกลำง      จ ำนวน  7,815,617.94  บำท 
      งบบุคลำกร      จ ำนวน  9,920,954.00  บำท 
      งบด ำเนินงำน     จ ำนวน  3,674,571.16  บำท  
      งบลงทุน      จ ำนวน  2,167,635.00  บำท 
      งบรำยจ่ำยอื่น     จ ำนวน            -         บำท 
      งบเงินอุดหนุน     จ ำนวน     986,000.00  บำท 
     (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ ำนวน  59,999.00  บำท 
     (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม   จ ำนวน  1,869,743.00  บำท 
     (6)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม  จ ำนวน         -              บำท 
 
 
 
 

/เทศบัญญัติ ประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย... 
 



๕ 

 

เทศบัญญัติ 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

รำยละเอียดดังนี  

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  31,500,000.00  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  16,000,000.00  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,500,000.00  บาท 

แยกเป็นรำยละเอียดตำมแผนงำนดังนี  

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     จ านวน 11,062,280.00 บาท 

- งำนบริหำรทั่วไป   จ ำนวน  8,585,400.00 บำท 
- งำนบริหำรงำนคลัง   จ ำนวน  2,476,880.00 บำท 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    จ านวน     280,000.00  บาท 
- งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ ำนวน     280,000.00 บำท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา      จ านวน  3,372,370.00  บาท 

- งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  จ ำนวน  1,435,240.00 บำท 
- งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ จ ำนวน  1,937,130.00 บำท 

 แผนงานสาธารณสุข      จ านวน  2,020,160.00  บาท 
- งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  จ ำนวน  1,675,160.00 บำท 
- งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน   จ ำนวน     345,000.00 บำท 

 แผนงานเคหะและชุมชน      จ านวน  4,116,190.00  บาท 
- งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  จ ำนวน  1,994,720.00 บำท 
- งำนไฟฟ้ำและถนน       จ ำนวน  2,121,470.00 บำท 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    จ านวน       40,000.00  บาท 
- งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน จ ำนวน     40,000.00 บำท 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จ านวน     192,000.00  บาท 
- งำนกีฬำและนันทนำกำร   จ ำนวน       40,000.00 บำท 
- งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น   จ ำนวน     152,000.00 บำท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานการเกษตร      จ านวน     100,000.00  บาท 

- งำนส่งเสริมกำรเกษตร   จ ำนวน    100,000.00 บำท 
 แผนงานการพาณิชย์      จ านวน  1,090,000.00  บาท 

- งำนกิจกำรประปำ    จ ำนวน  1,090,000.00 บำท 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง      จ านวน  9,227,000.00  บาท 

- งำนงบกลำง     จ ำนวน  9,227,000.00 บำท 
/ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย... 



๖ 

 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
    พ.ศ. 2543 หมวด 3 วธิีกำรจัดท ำงบประมำณ ข้อ 23 ให้เจ้ำหน้ำที่ 
    งบประมำณท ำกำรพิจำรณำตรวจสอบ วิเครำะห์ และแก้ไขงบประมำณ 

ในขั นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่น  
    ได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั งงบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณประจ ำปีแล้ว 

ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณรวบรวม และจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเสนอ 
ต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้น ำเสนอต่อ 
สภำท้องถิ่น ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม คณะผู้บริหำรท้องถิ่นจึงได้น ำเสนอ 
ต่อสภำท้องถิ่นในครั งนี  

ประธานสภาฯ   กำรพิจำรณำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณจะพิจำรณำสำมวำระรวด 
 เดียวไม่ได้กำรเสนอร่ำงเทศบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำ
รับรองของผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย  พิจำรณำ
วำระท่ี 1  ว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ำนใดเห็นชอบให้รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับหลักกำรแห่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
เห็นชอบ   10 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำในวำระต่อไป กระผมขอพัก 
กำรประชุมสภำฯ เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

ประธานสภาฯ กำรพิจำรณำวำระที ่2  กำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปร
ญัตติร่ำงเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ         
พ.ศ. 2563 ให้เสนอจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ในกำรเสนอ
ชื่อให้มีผู้รับรอง 2 คน ให้สภำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยได้เสนอชื่อผู้ที่
ท่ำนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยเสนอจ ำนวนคณะกรรมกำรแปรญัตติว่ำควรจะ
มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้
ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยเสนอควำมคิดเห็นได้ครับ 

นายสิทธิ์   สวมกลาง  เรียนทำ่นประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผม นำยสิทธิ์   สวมกลำง  รองประธำน 
สภำเทศบำลต ำบลขุย ขอเสนอให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติจ ำนวน 3 คน ครับ 

 
/ประธำนสภำฯ ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ... 



๗ 

 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
    1. นำงสุรัตน์   ทวยไธสง  ผู้รับรอง 
    2. นำงธัญพร   แคนติ  ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ว่ำท่ำนใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

จ ำนวน 3 คนครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมกำรแปร 
    ญัตติคนที่ 1  ครับ 
นางธัญพร   แคนติ  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ดิฉัน นำงธัญพร   แคนติ สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลขุย เขต 1  ขอเสนอ นำงบุญยัง   ทนน  ำ  เป็นคณะกรรมกำร 
    แปรญัตติคนที่ 1 ค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
    1. นำยสันติ   เหล็กพิมำย  ผู้รับรอง 
    2. นำยท ำนอง   วงศำ  ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ สมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่ำนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 

1 หรือไม่... ปรำกฏว่ำไม่มีผู้เสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ
คนที่ 1 ครับ ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ว่ำท่ำนใดเห็นชอบให้  
นำงบุญยัง   ทนน  ำ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 1 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ   ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมกำรแปร 
    ญัตติคนที่ 2  ครับ 
นางบุญยัง   ทนน้ า  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ดิฉัน นำงบุญยัง   ทนน  ำ  สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลขุย เขต 2  ขอเสนอ นำยท ำนอง   วงศำ  เป็นคณะกรรมกำร 
    แปรญัตติคนที่ 2 ค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
    1. นำงธัญพร   แคนติ  ผู้รับรอง 
    2. นำยทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ สมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่ำนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 

2 หรือไม่... ปรำกฏว่ำไม่มีผู้เสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ
คนที่ 2 ครับ ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ว่ำท่ำนใดเห็นชอบให้  
นำยท ำนอง   วงศำ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที ่2 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง -  เสียง 

/ประธำนสภำฯ ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย... 



๘ 

 

ประธานสภาฯ   ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นคณะกรรมกำรแปร 
    ญัตติคนที่ 3  ครับ 
นางสุรัตน์   ทวยไธสง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ ดิฉัน นำงสุรัตน์   ทวยไธสง สมำชิกสภำ 
    เทศบำลต ำบลขุย เขต 2  ขอเสนอ นำงธัญพร   แคนติ  เป็นคณะกรรมกำร 
    แปรญัตติคนที ่3 ค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
    1. นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน ผู้รับรอง 
    2. นำยโยธิน   ไชยสิทธิ ์  ผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ สมำชิกท่ำนใดจะเสนอชื่อผู้ที่ท่ำนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 

3 หรือไม่... ปรำกฏว่ำไม่มีผู้เสนอรำยชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ
คนที่ 3 ครับ ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ว่ำท่ำนใดเห็นชอบให้  
นำงธัญพร   แคนติ  เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติคนที่ 3 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภาฯ สรุปว่ำ คณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี  

1. นำงบุญยัง   ทนน  ำ 
2. นำยท ำนอง   วงศำ 
3. นำงธัญพร   แคนติ 

ประธานสภาฯ   ผมขอมติในที่ประชุมสภำแห่งนี ท่ำนใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ   ผมขอให้ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ก ำหนดระยะเวลำเสนอ 
    ค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติครับ 
นายสิทธิ์   สวมกลาง  เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ที่เคำรพ กระผม นำยสิทธิ์   สวมกลำง  รองประธำน 
    สภำเทศบำลต ำบลขุย ขอเสนอกำรก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติ 

ต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ ผู้ใดประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอค ำแปรญัตติ 
ในวันที่ 5 - 7  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 ตั งแต่เวลำ 08.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุยครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง จ ำนวน 2 ท่ำน ครับ 
1. นำยสันติ   เหล็กพิมำย ผู้รับรอง 
2. นำงธัญพร   แคนติ  ผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะเสนอเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบ 
    โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

/ประธำนสภำฯ โดยคณะกรรมกำรแปรญัตติ... 



๙ 

 

ประธานสภาฯ    โดยคณะกรรมกำรแปรญัตติจะประชุมร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในวันที่  9  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 – 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมำชิกท่ำนใดจะประสงค์ขอแปรญัตติให้ 
ยื่นขอแปรญัตติต่อประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ ภำยในวันที่ 5 - 7 เดือน 
สิงหำคม พ.ศ. 2562 ตั งแต่เวลำ 08.00 – 16.30 น. โดยคณะกรรมกำร 
แปรญัตติจะส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
พร้อมค ำแปรญัตติให้ประธำนสภำ ในวันที่ 9 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
เวลำ 15.00 น. และประธำนสภำจะส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  พร้อมค ำแปรญัตติให้สมำชิกสภำเทศบำล 
ต ำบลขุย ในวันที่ 10 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 น. เพื่อให้ 
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุยเพ่ือพิจำรณำวำระ 
ที่สองและสำม ในวันพฤหัสบดีที่  15  เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2562  
เวลำ 10.00 น. 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ   5.1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    (ครั้งที่ 12) หมวดเงินอุดหนุน 

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( (1) เงินอุดหนุนโครงการอาหาร 
กลางวันส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 
– ประถมศึกษาปีท่ี 6 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  13,000 บาท 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  พ.ศ. 2562 มำตรำ 67 (8) เงินอุดหนุน และ มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงิน 

ตำมมำตรำ 67 (8) และกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้ 
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว 
และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ 
ของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยใน 

/หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง... 



๑๐ 

 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ  
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณเนื่องจำก 
งบประมำณไม่เพียงพอในกำรใช้จ่ำย เพรำะได้มีกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนและ 
เด็กเล็กของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูล 
จ ำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอ่ืนรวมทั งข้อมูลตำมฐำนข้อมูลอ่ืนๆ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 
2562 ในกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ ผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำท้องถิ่น (SIS) และระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น 
ศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ปีกำรศึกษำ 2562 
ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 938 ลงวันที่ 
11 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรบันทึกระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
ท้องถิ่น (SIS) และระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำท้องถิ่น ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ดังนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 12) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( (1) เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 
– ประถมศึกษาปีท่ี 6 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  13,000 บาท 
1. กองการศึกษา 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  งบกลำง 
งำน  งบกลำง 
งบกลำง 
หมวด  งบกลำง 
ประเภท  ส ำรองจ่ำย 
ตั งไว้  626,330 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  239,153.37 บำท   
โอนลด  13,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  226,153.37 บำท 
โอนเพิ่ม (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบเงินอุดหนุน 
หมวด  เงินอุดหนุน 

 
 

/ประเภท เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร... 



๑๑ 

 

ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ( (1) เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน 
อำหำรกลำงวัน จัดสรรส ำหรับเด็กอนุบำล เด็กประถมศึกษำปีที่ 1 – 
ประถมศึกษำปีที่ 6 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั นพื นฐำน (สพฐ.) 

-  โรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ จ ำนวนผู้ได้รับจัดสรรเดิม 149 คน เพ่ิมขึ น
จ ำนวน 11 คน รวมจ ำนวนผู้ได้รับจัดสรร 160 คน  

     -  โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่พิทยำคม จ ำนวนผู้ได้รับจัดสรรเดิม 52 คน 
เพ่ิมขึ น จ ำนวน 3 คน รวมจ ำนวนผู้ได้รับจัดสรร 55  คน 
ตั งไว้  796,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  203,000 บำท   
โอนเพิ่ม  13,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  216,000 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 12) เพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 12) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    (ครั งที ่12) หมวดเงินอุดหนุน 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 12) หมวดเงินอุดหนุน ตำมระเบียบ 
    กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอน 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณคุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็น 
รำยกำรใหม ่ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำร 
เทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำลต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
หมวดเงินอุดหนุน ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำร 
ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินหมวดเงิน 
อุดหนุนต่อไป โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 67 (8) เงินอุดหนุน 
และ มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) และกำรจ่ำยเงิน 

/เพื่อกำรลงทุน... 



๑๒ 

 

เพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำล 
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
หมวดเงินอุดหนุน รำยกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 12) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินหมวดเงินอุดหนุน 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำในวำระต่อไป กระผมขอพัก 
กำรประชุมสภำฯ เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยมีเรื่องที่จะแจ้งและประชำสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนทรำบ ดังนี ครับ 

1.  ขอเชิญร่วมงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 12 สิงหำคม 2562 ในวันจนัทร์ที่ 12 สิงหำคม 
2562 ณ หอประชุมอ ำเภอล ำทะเมนชัย รำยละเอียดก ำหนดกำรดังนี  

-  พิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล ณ หอประชุมอ ำเภอ 
ล ำทะเมนชัย และบริเวณสนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ เริ่มตั งแต่เวลำ 06.15 น. 
กำรแต่งกำย - ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 

   เครื่องแบบสีกำกี ไม่สวมหมวก 
  - ประชำชน  :  สุภำพบุรุษ  :  เสื อพระรำชทำนโทนสีฟ้ำอ่อน 
            สุภำพสตรี  :  ชุดไทย ชุดผ้ำไทย หรือ 
           ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำอ่อน 
  - นักเรียน นักศึกษำ สมำชิกหน่วยงำน องค์กรเอกชน  :   
    ชุดเครื่องแบบตำมสังกัด 

-  พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 12 สิงหำคม 2562 ณ หอประชุมอ ำเภอ       
ล ำทะเมนชัย เริ่มตั งแต่เวลำ 08.30 น. 
กำรแต่งกำย - ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 

   เครื่องแบบสีกำกี ไม่สวมหมวก 
 

/- ประชำชน : สุภำพบุรุษ... 



๑๓ 

 

  - ประชำชน  :  สุภำพบุรุษ  :  เสื อพระรำชทำนโทนสีฟ้ำอ่อน 
            สุภำพสตรี  :  ชุดไทย ชุดผ้ำไทย หรือ 
           ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำอ่อน 
  - นักเรียน นักศึกษำ สมำชิกหน่วยงำน องค์กรเอกชน  :   

   ชุดเครื่องแบบตำมสังกัด 
-  พิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียน

ถวำยพระพรชัยมงคล (ภำคค่ ำ) ณ หอประชุมอ ำเภอล ำทะเมนชัย เริ่มตั งแต่
เวลำ 17.00 น. 
กำรแต่งกำย - ข้ำรำชกำร ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน : เครื่องแบบปกติขำว / 

   เครื่องแบบสีกำกี ไม่สวมหมวก 
  - ประชำชน  :  สุภำพบุรุษ  :  เสื อพระรำชทำนโทนสีฟ้ำอ่อน 
            สุภำพสตรี  :  ชุดไทย ชุดผ้ำไทย หรือ 
           ชุดสุภำพโทนสีฟ้ำอ่อน 
  - นักเรียน นักศึกษำ สมำชิกหน่วยงำน องค์กรเอกชน  :   

          ชุดเครื่องแบบตำมสังกัด 
ทีป่ระชุม      รับทรำบ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว       2.  แจ้งประชำสัมพันธ์ เรื่อง กำรส ำรวจ กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ  
นายกเทศมนตรีต าบลขุย      สิ่งปลูกสร้ำง ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
      พระรำชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2562 เป็นต้นไป 
ที่ประชุม      รับทรำบ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว       3.  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอแจ้งเรื่องระบบประปำมีปัญหำ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย        น  ำประปำไม่ไหลและไหลไม่แรงครับ เนื่องจำกฤดูฝนในปีนี ฝนไม่ตกตำม 
      ฤดูกำลเกิดภำวะฝนทิ งช่วงและปัญหำภัยแล้งในพื นที่ จึงส่งผลท ำให้น  ำที่ใช้ 
      ผลิตน  ำประปำมีน้อยส่งผลให้น  ำประปำไหลไม่แรงท ำให้รำษฎรในพื นที่บำงจุด 
      อำจได้รับผลกระทบบ้ำงเล็กน้อยครับ 
ที่ประชุม      รับทรำบ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว       4.  โครงกำรขุดเจำะบ่อน  ำบำดำลบ่อใหม่ ประปำเทศบำลแห่งที่ 2 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย        หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
      ขณะนี อยู่ระหว่ำงกำรประกำศหำผู้รับจ้ำงครับ 
ที่ประชุม      รับทรำบ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว       5.  กระผมขอแจ้งประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำง 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย        พื นฐำนเส้นทำงต่ำงๆ ดังนี ครับ 
  -  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้ำโรงพยำบำล 
      ล ำทะเมนชัย (ต่อของเดิม 200 เมตร)  หมู่ที ่1 บ้ำนหนองบัววง ต ำบลขุย 
      อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขณะนี อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรครับ 

  -  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 1 หมู่ที ่5 
      บ้ำนโนนชุมพวง ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ขณะนี  
        ได้ผู้รับจ้ำงและลงนำมในสัญญำเรียบร้อยแล้วครับ 

/ที่ประชุม รับทรำบ... 



๑๔ 

 

ที่ประชุม      รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00  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 
 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

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


