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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2562 

วันจันทร์ที่  30  เดือน กันยายน  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 นำยเอนก  เพียรอยู่ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 เอนก  เพียรอยู่  
2 นำงประทิน   ทองทำบ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 5 ประทิน   ทองทำบ  
3 นำงวิเชียร   เอี ยงจันทึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 วิเชียร   เอี ยงจันทึก  
4 นำงฐำนิดำ   ชอบจิตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 ฐำนิดำ   ชอบจิตร  
 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 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
12 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
13 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
14 นำงสำวณัชชำ   พะนะลำบ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ณัชชำ   พะนะลำบ  
15 นำงสำวภณิดำ   เบื องกลำง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ภณิดำ   เบื องกลำง  
16 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  25 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย 

สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 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 3 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

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

(ครั งที่ 3) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 
2562 ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุม 

 
/ที่อยู่ท้ำยวำระกำรประชุมนี ... 



๓ 

 

ที่อยู่ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำร 
ใดหรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่
ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.๑  การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 
    กำรกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีกำรจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั นต่อไปอีก ให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
    ระยะเวลำหนึ่งปี 
  กรณีเม่ือสิ นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิก
จ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงกำรดังกล่ำว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตำมที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ำยได้ 
 ตำมข้อผูกพัน 
  เมื่อสิ นสุดระยะเวลำกำรกันเงินตำมวรรคหนึ่งหรือขยำยเวลำเบิก 
 จ่ำยเงินตำมวรรคสองแล้วหำกยังไม่ได้ด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพันหรือมีเงิน 
 คงเหลือจ่ำยจำกเงินดังกล่ำว ให้เงินจ ำนวนนั นตกเป็นเงินสะสม 

 
/และข้อ 59/2 กำรขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน... 



๔ 

 

 และข้อ 59/2 กำรขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินตำมหมวดนี  ให้องค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรก่อนสิ นระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยำย 
 เวลำเบิกจ่ำยเงิน 

รายละเอียด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 3 โครงการ  ได้แก่ 

1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้ำนนำยไกรทอง   
สีสิทธิ์ หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง  3  เมตร ยำว  24  เมตร 
หนำ  0.15  เมตร  ไหล่ทำงดินถมกว้ำงข้ำงละ  0.15  เมตร 
หนำ  0.15  เมตร  ระยะเวลำในกำรท ำงำน  4 วัน 
จ านวน  48,800.00 บาท 

-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ครั งที่ 1) หน้ำที่  12  ล ำดับที่  15 

2.  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำย
น  ำซอยกลำงบ้ำน ไปสระหนองสะแก หมู่ที่ 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 
จ านวน  419,630.00 บาท 

-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ครั งที่ 1) หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4 

3.  ก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำย
น  ำคุ้มหัวนอน (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 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 
จ านวน  257,720.00 บาท 

-  เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติ
เทศบำลพ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

/- ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน... 



๕ 

 

-  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำถนน  เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ครั งที่ 1) หน้ำที่  30  ล ำดับที่  4 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  726,150.00  บาท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
    หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรกันเงิน 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค จ ำนวน 3 โครงกำร 
งบประมำณ  726,150.00 บำท เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    กรณีท่ีมีกำรจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำง 

สิ่งสำธำรณูปโภค ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน จ ำนวน 3 โครงกำร รวมงบประมำณ 
726,150.00 บำท  
เห็นชอบ  10 เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน กระผมมีเรื่องที่จะเสนอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยพิจำรณำด ำเนินโครงกำร  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำมยำวประมำณ 57.00 เมตร และ 
    โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำควำมยำวประมำณ 70.00 เมตร ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำไปส ำรวจ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  เส้นทำงและตรวจสอบข้อมูลแผนพัฒนำท้องถิ่นปี 2563 ว่ำได้บรรจุโครงกำร 
    ดังกล่ำวไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือไม่เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    ส่วนโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน  ำได้บรรจุโครงกำรไว้ในเทศบัญญัติ 
    งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะด ำเนินกำรใน 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไปครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางบุญยัง   ทนน้ า  ดิฉันมีเรื่องที่จะขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยเข้ำไปด ำเนินกำรซ่อมแซมถนนดิน  
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ช ำรุดเสียหำยท ำให้กำรเดินทำงสัญจรไปมำไม่สะดวก และด ำเนินกำร 
    ซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินที่น  ำกัดเซำะท ำให้ถนนทรุดตัวเกิดรอยร้ำวค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 

/นำยสมพงษ์   นกแก้ว ทำงเทศบำลต ำบลขุย... 



๖ 

 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำส ำหรับโครงกำรที่ยังไม่ได้ก่อหนี ผูกผัน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ทำงเทศบำลต ำบลขุยจะด ำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
    ครับ ส่วนถนนดินที่น  ำกัดเซำะท ำให้ถนนทรุดตัวจนเกิดรอยแตกร้ำวนั น จะแจ้ง 
    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำไปส ำรวจและด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซมให้ครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายโยธิน   ไชยสิทธิ์  กระผมขอแจ้งเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขวัญฤทัยน  ำท่วมขังและ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  กัดเซำะพื นด้ำนข้ำงถนนท ำให้ถนนได้รับควำมเสียหำยขอให้ทำงเทศบำล 
    ต ำบลขุยเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงให้ด้วยครับ และแจ้งเรื่องรำง 
    ระบำยน  ำมีเศษดินทรำยเข้ำไปอุดตันรำงระบำยน  ำท ำให้น  ำไหลไม่สะดวก 
    ขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขให้ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไข 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ปรับปรุง และด ำเนินกำรส ำรวจเส้นทำงดังกล่ำวเพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ 
    กำรระบำยน  ำต่อไป ในส่วนปัญหำรำงระบำยน  ำในจุดที่มีเศษดินทรำยเข้ำไป 

อุดตันรำงระบำยน  ำ จะด ำเนินกำรแก้ไขเอำดินทรำยออกจำกรำงพร้อมฉีดน  ำ 
เป่ำล้ำงรำงระบำยน  ำให้น  ำไหลได้สะดวกครับ 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  กระผมขอสอบถำมเรื่องสำยไฟฟ้ำบริเวณถนนเส้นหน้ำโรงพยำบำล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ล ำทะเมนชัย ได้มีสำยไฟฟ้ำไปเกี่ยวติดกับต้นไม้ จึงขอสอบถำมว่ำจะแจ้งให้ 
    หน่วยงำนใดเข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขให้ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำแจ้งไปยังกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอชุมพวงเข้ำไป 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ด ำเนินกำรแก้ไขให้ครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางธัญพร   แคนติ  ดิฉันขอแจ้งเรื่องถนนเส้นทำงหน้ำบ้ำนยำยชุมถึงสุดซอยมีน  ำเข้ำท่วมขังพื นที่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ท ำให้กำรเดินทำงสัญจรไปมำไม่สะดวก จึงขอให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยเข้ำไป 
    ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเส้นทำงดังกล่ำวให้ด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำไปส ำรวจ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  เส้นทำงดังกล่ำวว่ำมีจุดที่จะสำมำรถวำงท่อด้ำนใต้ถนนหรือไม่ เพื่อหำจุด 
    ระบำยน  ำออกจำกพื นที่ครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสันติ   เหล็กพิมาย  กระผมขอสอบถำมถึงโครงกำรฝำยคึกฤทธิ์ ถนนได้ช ำรุดเสียหำยมีวงเงิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2   ประกันสัญญำหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 

/นำยสมพงษ์   นกแก้ว ทำงเทศบำลต ำบลขุย... 



๗ 

 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ไม่ได้จ้ำงเหมำ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ผู้รับจ้ำง เป็นโครงกำรจัดซื อวัสดุและจ้ำงแรงงำนเพื่อด ำเนินกำรครับ ในส่วนที่ 
    ถนนช ำรุดเสียหำยนั นทำงเทศบำลต ำบลขุยจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปด ำเนินกำร 
    ซ่อมแซม ปรับปรุงให้ครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  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 
 
 
 
 



๘ 

 

 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

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


