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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2562 (ครั้งที่ 3) 

วันจันทร์ที่  26  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    
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยเอนก   เพียรอยู่ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4 เอนก   เพียรอยู่  
2 นำงประทิน   ทองทำบ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 5 ประทิน   ทองทำบ  
3 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
4 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
5 นำยเฉลิมศักดิ์   แซ่คู ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 10 เฉลิมศักดิ์   แซ่คู  
 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  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
5 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
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 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
12 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  21 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน  

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 3 (ครั งที่ 3) 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 3) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 

ฯลฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.1  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
จ านวน 3 รายการ 
1. ครุภัณฑ์โรงงาน (1) เครื่องปั๊มลม จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ 
เติมลมรถส่วนกลางเทศบาลต าบลขุย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (10) ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก 
วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าซอยกลางบ้าน ไปสระหนองสะแก หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

/3. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค... 
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3. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (11) ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก 
วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าคุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์   นกแก้ว   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4 กำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ข้อ 28 กำรแก้ไขเปลี่ยน 
แปลงค ำชี แจงประมำณกำรรำยรับหรืองบประมำณรำยจ่ำยให้เป็นอ ำนำจ 
อนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจง 
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้เป็นอ ำนำจ 
อนุมัติของสภำท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงค ำชี แจง 
งบประมำณรำยจ่ำยเนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
โรงงำน (เครื่องปั๊มลม) และเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมำณค่ำก่อสร้ำง 
สิ่งสำธำรณูปโภค ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ 
รำงระบำยน  ำ ส ำหรับกลุ่มงำนอำคำร แบบเลขท่ี ทถ.-5-301 รำงระบำยน  ำ 
คสล.ย่ำนชุมชน ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง ดังนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำล 
ต ำบลขุย จงึขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) รำยละเอียดดังนี ครับ 

1. ตามรายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 4) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 
(1)  เครื่องปั๊มลม 
ตั งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจัดซื อเครื่องปั๊มลม จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำร 
เติมลมรถส่วนกลำงเทศบำลต ำบลขุย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

1. อัตรำกำรผลิตลมได้ 250 ลิตร/นำท ี
           2.  มอเตอร์ขนำด 3 แรงม้ำ 2.2 KW , ไฟฟ้ำ 220 โวลด์ , 

          50 เฮิรตซ์ 
     3.  ควำมเร็วรอบ 2850 รอบ/นำที 
     4.  ถังเก็บลมขนำด 50 ลิตร 
     5.  วัสดุที่ใช้แข็งแรงทนทำน สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก 

-  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดใหม่ดังนี้ 
(1)  เครื่องปั๊มลม 
ตั งไว้ 10,000 บำท  เพ่ือจัดซื อเครื่องปั๊มลม จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำร 
เติมลมรถส่วนกลำงเทศบำลต ำบลขุย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

 
/1. ถังน  ำท ำจำกเหล็กที่มีคุณภำพดี... 
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      1.  ตัวถังท ำจำกเหล็กที่มีคุณภำพดี 
      2.  มีขนำดก ำลังมอเตอร์ : 1/4 แรงม้ำ 
      3.  แรงดันลม : 55.80 ลิตร/นำท ี
      4.  ก ำลังไฟ : 220 V. 
      5.  ถังเก็บลมขนำด : 36 ลิตร 
-  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป 

2.  ตามเทศบัญญัติเดิม หน้า 67  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(10)  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ 
ซอยกลำงบ้ำน ไปสระหนองสะแก หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. ยำว  192  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
คสล.  1 บ่อ  วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.30 เมตร  จ ำนวน  48  ท่อน 
ตำมแบบของเทศบำลต ำบลขุย  จ ำนวน  281,810.00 บำท 
-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 1) 
หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4   

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดใหม่ดังนี้ 
(10)  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ 
ซอยกลำงบ้ำน ไปสระหนองสะแก หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน  ำคสล. ขนำด Dai. 0.60 เมตร  พร้อม 
ก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ ท.2-03  จ ำนวน 1.00 บ่อ 
-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำมแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 1) 
หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4 

3.  ตามเทศบัญญัติเดิม หน้า 67  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(11)  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ 
คุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย  
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
/เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ... 
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เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. ยำว  113  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.  1 บ่อ  วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.30 เมตร  จ ำนวน  36  ท่อน 
ตำมแบบของเทศบำลต ำบลขุย  จ ำนวน  167,340.00 บำท 
-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 1) 
หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4 

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดใหม่ดังนี้ 
(11)  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ 
คุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย 
อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำ คสล. ยำว  113.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ ำนวน  1.00 บ่อ  วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.30 เมตร 
จ ำนวน  36  ท่อน 
-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติเทศบำล
พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 1) 
หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(ครั งที่ 5) เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใด 
เห็นชอบกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 5) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

 
/ประธำนสภำฯ 5.2 กำรโอนงบประมำณ... 
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ประธานสภาฯ   5.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ครั้งที่ 14) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 

1. ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ าซอยกลางบ้าน ไปสระหนองสะแก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  137,820 บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
2.  ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า 

รางระบายน้ าคุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  90,380 บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
3.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน) 

ขนาด 50,000 บีทียู เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้งภายใน 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย ขนาด 50,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 
57,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น  57,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

4.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) 
ขนาด 24,000 บีทียู เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้งภายใน 
ส านักงานเทศบาลต าบลขุย (ห้องประชุมเล็ก) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น  28,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

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

ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ    
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ทีท่ ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณ เนื่องจำกงบประมำณไม่ 
เพียงพอในกำรใช้จ่ำยและโอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยทำงกองช่ำงได้เสนอขอให้โอน 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค เนื่องจำก 
มีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมำณ ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค ก่อสร้ำง 
ระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ ส ำหรับกลุ่มงำน 
อำคำร ตำมแบบเลขที่ ทถ.-5-301 รำงระบำยน  ำ คสล.ย่ำนชุมชน ฝ่ำยแบบ 
แผนและก่อสร้ำง ซึ่งรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงได้เปลี่ยนแปลงไป จึงขออนุมัติ 
ด ำเนินกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลขุย 

/แจ้งขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อ... 
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แจ้งขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื อครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ เพ่ือติดตั ง 
ภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขุย ซึ่งครุภัณฑ์ส ำนัก (เครื่องปรับอำกำศ) 
ใช้ประจ ำที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขุย ได้ช ำรุด/ขัดข้องไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
ตำมปกติ จ ำนวน 3 เครื่อง โดยครุภัณฑ์ดังกล่ำวได้ใช้งำนมำเป็นระยะ 
เวลำนำน จัดซื อในปี พ.ศ. 2545 จ ำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลำกำรใช้งำน 
มำแล้ว 17 ปี และจัดซื อในปี พ.ศ. 2551 จ ำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลำกำรใช้ 
งำนมำแล้ว 11 ปี ทำงส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลขุยผู้รับผิดชอบได้แจ้งไปยัง 
ร้ำนผู้จ ำหน่ำยและซ่อมแซมเครื่องปรับอำกำศให้เข้ำมำตรวจสอบเช็คสภำพ 
เบื องต้นแล้ว ปรำกฏว่ำช่ำงผู้ตรวจสอบแจ้งว่ำหำกด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือ 
เปลี่ยนอะไหล่บำงตัวที่ช ำรุดเสียหำยนั น ไม่คุ้มค่ำเพรำะมีรำคำสูง และเมื่อใช้ 
งำนไปแล้วก็อำจเกิดกำรช ำรุดเสียหำยขึ นอีก จึงแนะน ำให้ด ำเนินกำรติดตั งใหม่ 
แทนครุภัณฑ์รำยกำรดังกล่ำวเพ่ือให้เหมำะสมกลับพื นที่กำรใช้งำน ซึ่งขนำด 
เครื่องปรับอำกำศห้องท ำงำนมีคนเข้ำออกปกติประมำณกำรเครื่องปรับอำกำศ 
900 บีทียูต่อรำรำงเมตร ตำมกำรค ำนวณพื นที่ภำยในส ำนักงำน 346 ตำรำง 
เมตร ประมำณกำรเครื่องปรับอำกำศ 311,400 บีทียู ในปัจจุบัน 
เครื่องปรับอำกำศภำยในส ำนักงำน ใช้ได้ 266,000 บีทียู จึงต้องติดตั ง 
เครื่องปรับอำกำศเพ่ิม 50,000 บีทียู และติดตั งภำยในห้องประชุมเล็กแทน 
ของเดิมที่ถอดมำติดตั งภำยในส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง ขนำด 24,000 
บีทียู เพื่อให้เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 
กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ 
และค่ำสำธำรณูปโภค  (หลักเกณฑ์กำรค ำนวณหำขนำดและประมำณกำร 
ค่ำใช้จ่ำยเครื่องปรับอำกำศ) ดังนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอ 
โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 14) 
รำยละเอียดดังนี ครับ 

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (10)  ก่อสร้างระบบการ 
ระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าซอยกลางบ้าน 
ไปสระหนองสะแก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  137,820 บาท 
1.  กองช่าง 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  2,574,240 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  620,290 บำท   
โอนลด  137,820 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  482,470 บำท 

/โอนเพิ่ม (กองช่ำง)... 
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โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (10) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำซอยกลำงบ้ำน ไปสระหนองสะแก 
หมู่ที ่4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน  ำ คสล. ขนำด Dai. 0.60 เมตร 
พร้อมก่อสร้ำงบ่อพักน  ำคสล.พร้อมฝำปิด ตำมแบบ ท.2-03 จ ำนวน 
1.00 บ่อ 
ตั งไว้  281,810 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  281,810 บำท   
โอนเพิ่ม  137,820 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  419,630 บำท 

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (11)  ก่อสร้างระบบการ 
ระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าคุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  90,380 บาท 
2.  กองช่าง 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  2,574,240 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  482,470 บำท   
โอนลด  90,380 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  392,090 บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  ไฟฟ้ำถนน 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  ( (11) ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ 
บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำคุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที ่4  
บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำคสล. ยำว 113.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
    คสล. จ ำนวน 1.00 บ่อ วำงท่อระบำยน  ำคสล. ขนำด Dai. 0.30 เมตร 
    จ ำนวน 36.00 ท่อน 
 

/ตั งไว้ 167,340 บำท... 
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ตั งไว้  167,340 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  167,340 บำท   
โอนเพิ่ม  90,380 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  257,720 บำท 

3. ครุภัณฑ์ส านักงาน ( (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 50,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศส าหรับติดตั้งภายในส านักงานเทศบาลต าบลขุย ขนาด 
50,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 57,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 
57,000 บาท 
3.  ส านักปลัด 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  2,574,240 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  392,090 บำท   
โอนลด  57,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  335,090 บำท 
โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ( (5) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(แบบตั งพื นหรือแบบแขวน) ขนำด 50,000 บีทียู) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ... บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่ร่วมค่ำติดตั ง 
3. เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6. กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 

 
/7. กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ... 
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7. กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว          

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน    
15 เมตร 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  57,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  57,000 บำท 

4. ครุภัณฑ์ส านักงาน ( (6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ 
ติดตั้งภายในส านักงานเทศบาลต าบลขุย (ห้องประชุมเล็ก) ขนาด 24,000 
บีทียูจ านวน 1 เครื่องๆละ 28,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 28,000บาท 
4.  ส านักปลัด 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบบุคลำกร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงำน 
ตั งไว้  2,574,240 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  335,090 บำท   
โอนลด  28,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  307,090 บำท 
โอนเพิ่ม (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ( (6) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนำด 24,000 บีทียู) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ... บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่ร่วมค่ำติดตั ง 
3. เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 
 
 

/6. กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ... 
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6. กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) 
นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ 
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 

7. กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว          

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน    
15 เมตร 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  28,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  28,000 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 14) เพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 14) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    (ครั งที่ 14) 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 14) 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... 
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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 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 14) เห็นชอบโปรดยกมือ 
ครับ 

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

ฯลฯ 

 

เลิกประชุมเวลา  15.30  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 
 



๑๓ 

 

 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

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


