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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2562 (ครั้งที่ 2) 

วันพฤหัสบดีที่  15  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  
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 3 เข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์  
2 นำยเอนก   เพียรอยู่ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4 เอนก   เพียรอยู่  
3 นำงประทิน   ทองทำบ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 5 ประทิน   ทองทำบ  
4 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
5 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  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
4 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
5 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
6 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
7 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  
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 นำงสำวณัชชำ   พะนะลำบ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ณัชชำ   พะนะลำบ  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  22 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน  

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 (ครั งที่ 2) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุม
แล้วขอเชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำ 
จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 
(ครั งที่ 2) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยสำมัญ สมัยที่ 3   

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562        
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม ่ขอเชิญครับ...... หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่
ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

/ประธำนสภำฯ ก่อนที่สภำเทศบำล... 



๓ 

 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
15 นำทีครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานสภาฯ   4.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

พิจำรณำวำระที่สอง ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ในวนัที่  9  เดือน 
สิงหำคม พ.ศ. 2562 เวลำ 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล 
ต ำบลขุย โดยประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรแปรญัตติ ส่งให้ประธำนสภำในวันที่ 9 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 
2562 เวลำ 15.00 น. 

ประธำนสภำส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรแปรญัตติ
ให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ในวันที่  10  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562 
เวลำ 09.00 น. เพื่อให้สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยประชุมพิจำรณำร่ำงเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วำระท่ีสองและ
วำระท่ีสำม วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น. 

พิจำรณำวำระที่สอง  กำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ในวำระท่ีสอง คณะกรรมกำรแปร
ญัตติได้พิจำรณำคงร่ำงเดิมไม่มีกำรแก้ไขรำยละเอียดร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม   เห็นชอบคงร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
เห็นชอบ   10 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 
ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระที่สำม ว่ำจะให้ตรำเป็นเทศ

บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 15 นำทีครับ 

 
/ประธำนสภำฯ พิจำรณำวำระที่สำม... 

 



๔ 

 

ประธานสภาฯ   พิจำรณำวำระที่สำม  ว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
    พ.ศ. 2563 

เห็นชอบ   10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   ในวำระนี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งและขอควำมอนุเครำะห์ให้ทำงเทศบำลต ำบลขุย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ช่วยด ำเนินกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทำงคมนำคม เส้นทำงดัง 

ต่อไปนี ครับ 
- จุดที่ 1  ก่อสร้ำงถนนดินเสริมหินคลุกเส้นทำงหนองตะโก 

หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตรครับ 
- จุดที่ 2  เสริมหินคลุกเส้นทำงหลังบ้ำนนำยไสว หมู่ที่ 6 

บ้ำนขุย ระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตรครับ 
- จุดที่ 3  เสริมหินคลุกเส้นทำงหนองเต็งจำกศำลำประชำคม 

(รอบหนองเต็ง) หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ระยะทำงประมำณ 300 เมตรครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำกำรจัดท ำโครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ลงหินคลุกผิวจรำจรเส้นทำงลงหนองตะโกได้ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไป 
    ด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป และขอให้ท่ำนได้ระบุ 
    จุดที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงเส้นทำงให้ชัดเจน เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกส ำรวจจะได้ 

ส ำรวจได้ถูกต้องครับ เพรำะบำงช่วงนั นทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ด ำเนิน 
กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเส้นทำงที่ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำรจะแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจงบประมำณและแผนงำนเพื่อ 
ด ำเนินกำรต่อไปครับ 

ที่ประชุม      รับทรำบ 
/ประธำนสภำฯ มีท่ำนใดจะสอบถำม... 
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ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยมีเรื่องที่จะแจ้งและประชำสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนทรำบ ดังนี ครับ 

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

2. 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 
ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 23+950 ถึงกิโลเมตรที่ 22+400 เพื่อบรรเทำควำม 
เดือดร้อนของประชำชนที่ใช้เส้นทำงคมนำคมและเป็นกำรเพ่ิมทัศนวิสัยในกำร 
ขับข่ี ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลำกลำงคืน 

3. ทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์ไปยัง 
หมวดทำงหลวงชุมพวง ด ำเนินกำรติดตั งโคมไฟส่องสว่ำงทำงหลวงบริเวณถนน 
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2226 เส้นทำงดังต่อไปนี  

   -  ช่วงที่ 1 เส้นทำงบริเวณทำงแยกเข้ำบ้ำนโนนชุมพวง 
หมู่ที ่5 ถึงหน้ำโรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 47+450 
ถึงกิโลเมตรที่ 48+500 
     -  ช่วงที่ 2 บริเวณหน้ำวัดหนองสะแก บ้ำนหนองสะแก 
หมู่ที ่4 ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 
49+100 ถึงกิโลเมตรที่ 49+500 
 เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่ใช้เส้นทำงคมนำคมและ 
เป็นกำรเพ่ิมทัศนวิสัยในกำรขับขี่ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลำกลำงคืน 

4. ทำงเทศบำลต ำบลขุยได้ด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์ไปยัง 
หมวดทำงหลวงชุมพวง เพื่อด ำเนินกำรตีเส้นแถบOSB และแถบกันกำรลื่นไถล 
พร้อมติดตั งไฟสัญญำณเตือนควำมเร็วบริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนขุยวิทยำ 
หมู่ที ่5 บ้ำนโนนชุมพวง ครับ 

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

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
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                                                    (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 


