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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4/2562 (ครั้งที่ 1) 

วันอังคารที่  29  เดือน ตุลาคม  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 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
2 นำงสำวสุชำดำ   แซ่คู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 10 สุชำดำ   แซ่ค ู  
 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 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
7 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
8 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
9 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  

10 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
11 นำงสำวกนกวรรณ   ซำเหลำ นักทรัพยำกรบุคคล กนกวรรณ   ซำเหลำ  
12 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
13 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
14 นำงวรินดำ   ชนะค้ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี วรินดำ   ชนะค้ำ  
15 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  21 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 (ครั งที่ 1) 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 4 
(ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ครับผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   1.1  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ 

2562 
ในวำระนี เป็นกำรรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลขุยได้รำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 ต่อสภำเทศบำล
ต ำบลขุยทรำบด้วยครับ 

นายสมพงษ์   นกแก้ว  เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุยและสมำชิกสภำเทศบำลที่เคำรพ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ตำมท่ีได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั งประกำศผลกำรเลือกตั งให้ 
    กระผมได้รับกำรเลือกตั งเป็นนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย และกระผมได้ก ำหนด 
    นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลขุย ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
    เทศบำลที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั นตอนกำร 

/กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง... 
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กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรียนเสนอต่อ 
สภำเทศบำลต ำบลขุยเมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2557 และท่ำนสมำชิกสภำ 
เทศบำลผู้ทรงเกียรติได้รับทรำบถึงนโยบำยกำรบริหำรงำนดังกล่ำวไปแล้ว นั น 

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 48 ทศ วรรคห้ำ  
ซึ่งก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี กระผมจึงใคร่ขอเรียนรำยงำน
แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยในช่วงปีงบประมำณ 2562 โดยสรุป
สำระส ำคัญรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบท้ำยระเบียบวำระกำรประชุม 
ที่ 1 นี ครับ 

ประธานสภาฯ   ครับท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลขุยได้รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
นโยบำยประจ ำปีงบประมำณ 2562 ไม่ทรำบมีเรื่องใดที่จะสอบถำม 

    หรือไม่เชิญครับ หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอให้ทุกท่ำนได้ 
พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยประจ ำปี 
งบประมำณ 2562 ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   1.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในวำระนี เป็นกำรเสนอรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญ
ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุยได้เสนอรำยงำนผลและควำมเห็นซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อสภำเทศบำลต ำบลขุยทรำบด้วยครับ 

นายสมพงษ์   นกแก้ว   เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลและสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ทุกท่ำน ด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ได้รำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรจึงขอให้นักวิเครำะห์ 
นโยบำยและแผนได้อธิบำยรำยละเอียดให้สภำเทศบำลทรำบด้วยครับ 

นางสาวสุดาวดี   ปีตะเสน  กรำบเรียน ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท่ำนคณะผู้บริหำร และท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยทุกท่ำน ตำมที่ 
    คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ได้ด ำเนินกำรติดตำม 
    และประเมินผลแผนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจ ำปี 
    งบประมำณ พ.ศ. 2562 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวง 

มหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกควำมใน (3) 
ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน 

/ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559... 
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี แทน 
(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ 
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั งประกำศผลกำรติดตำม 
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย 
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิด 
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง 
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบท้ำยระเบียบ 
วำระกำรประชุมที่ 2 นี ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ครับคุณสุดำวดี  ปีตะเสน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้อธิบำย 
    รำยละเอียดให้สภำเทศบำลรับทรำบแล้ว ไม่ทรำบมีเรื่องใดที่จะสอบถำม 
    หรือไม่เชิญครับ... หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอให้ทุกท่ำนได้ 

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

ประธานสภาฯ   1.3  รายงานผลการกู้เงินและช าระหนี้ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวำระนี เป็นกำรรับรองรำยงำนผลกำรกู้เงินและช ำระหนี ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 ขอเชิญคุณจิตฐิมำ  หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อธิบำย
รำยละเอียดให้สภำเทศบำลทรำบด้วยครับ 

นางจิตฐิมา   หย่ังบุญ   กรำบเรียน ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ต ำบลขุย ท่ำนคณะผู้บริหำรและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยทุกท่ำน 

ในระเบียบวำระนี ดิฉันขอแจ้งข้อมูลกำรกู้เงินและสถำนะหนี คงค้ำงของเทศบำล 
ต ำบลขุย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ค่ะ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบท้ำย 
ระเบียบวำระกำรประชุมที่ 3 นี ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ครับคุณจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ได้อธิบำยรำยละเอียดให้สภำ 
เทศบำลรับทรำบแล้ว ไม่ทรำบมีเรื่องใดที่จะสอบถำมหรือไม่เชิญครับ หำกไม่มี 
สมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผล
กำรกู้เงินและช ำระหนี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ   1.4  รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวำระนี เป็นกำรรับรองรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 

2562 ขอเชิญคุณจิตฐิมำ  หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง อธิบำยรำยละเอียด
ให้สภำเทศบำลทรำบด้วยครับ 

นางจิตฐิมา   หย่ังบุญ   กรำบเรียน ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ท่ำนประธำนสภำเทศบำล 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ต ำบลขุย ท่ำนคณะผู้บริหำรและท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุยทุกท่ำน 

/ในระเบียบวำระนี ดิฉันขอแจ้งรำยงำน... 



๕ 

 

ในระเบียบวำระนี ดิฉันขอแจ้งรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 2562 
รำยงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ค่ะ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
ท้ำยระเบียบวำระกำรประชุมที่ 4 นี ค่ะ 

ประธานสภาฯ   ครับคุณจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ได้อธิบำยรำยละเอียดให้สภำ 
เทศบำลรับทรำบแล้ว ไม่ทรำบมีเรื่องใดที่จะสอบถำมหรือไม่เชิญครับ หำกไม่มี 
สมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม ผมขอให้ทุกท่ำนได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำน
ทำงกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 2562 ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3        

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน กันยำยน 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 – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ   5.1  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    (ครั้งที่ 1) 

ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ระเบียบ  กฎหมำย  เกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 

นายกเทศมนตรีต าบลขุย  1.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 36 

วรรคสอง กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม หรือ 
/เงินอุดหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม... 



๖ 

 

เงินอุดหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นใด ที่มีลักษณะให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้เป็นกำรเฉพำะโดยไม่มี 
เงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำด ำเนินกำรตำมท่ีระบุไว้ 
โดยไม่ต้องตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ตำมระเบียบนี  ส ำหรับแบบและ 
วิธีกำรจ่ำยเงิน หรือก่อหนี ผูกพันให้เป็นไปตำมที่กรมกำรปกครองก ำหนด 

    2.  ตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562 เรื่อง ยกเว้นกำร 
ใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก ำหนดมำตรกำร 
หลำยมำตรกำร เช่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐโดยเฉพำะงบลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก 
ด้ำนกำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรลงทุน และได้มอบหมำยให้กระทรวง 
มหำดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม 
เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 กระทรวงมหำดไทย พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และสำมำรถน ำ 
เงินสะสมมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงคล่องตัวและมี 
ประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล จึงได้ 
ก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
5 ด้ำน ประกอบด้วย 1. ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน 3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และ 
5. ด้ำนกำรศึกษำ และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 89/1 ของระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ 
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมปลัดกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ 
น ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวได้ โดยยกเว้นกำร 
กันเงินตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพิจำรณำกันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดขึ นตำมควำมจ ำเป็น 
โดยค ำนึงถึงสถำนะกำรเงินกำรคลัง และต้องเสนอโครงกำรเพ่ือใช้จ่ำยเงิน 
สะสมต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562 เท่ำนั นครับ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยขณะนี เทศบำลต ำบลขุย  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขออนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม เพ่ือบรรเทำควำม

เดือดร้อนของประชำชน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ฉะนั นกำรขนส่งหรือกำรไป
ประกอบอำชีพจะต้องอำศัยถนนเป็นหลักในกำรเดินทำงและน ำสินค้ำทำงกำรเกษตรไปส่งยังตลำดภำยในพื นที่
และภำยนอกพื นที่ ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่ำนมำได้มีฝนตกหนักท ำให้น  ำไหลหลำกเข้ำกัดเซำะถนนและเข้ำท่วมพื นที่ 

/กำรเกษตร เส้นทำงท่ีใช้ในกำรขนส่ง... 



๗ 

 

กำรเกษตร เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่งหรือกำรไปประกอบอำชีพได้รับควำมเสียหำย ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน พร้อมทั ง
เพ่ือรองรับน  ำฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน  ำในช่วงฤดูฝนให้มีปริมำณมำกยิ่งขึ น เพ่ือรองรับปัญหำแหล่งน  ำที่ใช้ในกำร       
อุปโภค บริโภคไม่เพียงพอในอนำคต และเทศบำลต ำบลขุยสำมำรถที่จะกระท ำได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  4 ) พ .ศ. 2561 ข้อ 89 และตำมหนั งสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562 เรื่อง ยกเว้นกำรใช้
จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยอดเงินสะสมทั งสิ น    6,962,040.87  บำท 
  ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้  2,275,117.81  บำท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงหนองตะโก – โนนทะยอม (ช่วงต่อจำกถนนคสล.
สิ นสุด) หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ปรับเกลี่ยแต่งคันทำงเดิม กว้ำง 3.00 ม. ยำว 1,650.00 ม. พื นที่ 4,950.00 ตร.ม. 

ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 1,650.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 495.00 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 1,650.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 495.00 ลบ.ม. 

งบประมาณ  194,222.66  บาท 
2. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงด้ำนทิศใต้หนองชุมพวงใหญ่ – หำงหนองตลำด    

หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 419.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมำตร 628.50 ลบ.ม.  
ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 419.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 104.75 ลบ.ม. 
วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.60 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 16.00 ท่อน จ ำนวน 1.00 แถว 
จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 419.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมำตร 628.50 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 419.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 104.75 ลบ.ม. 

/จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai…. 



๘ 

 

จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.60 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 16 ท่อน จ ำนวน 1.00 แถว 
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื นท่อ ขนำดกว้ำง 1.10 ม. ยำว 16.00 ม. หนำ 0.20 ม. 
จ ำนวน 1.00 จุด 

งบประมาณ  118,004.61  บาท 
3. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงหนองบัวใหญ่ – โนนทะยอม (ช่วงจำกหนองบัวใหญ่ 

– หำงหนองชุมพวงใหญ่) หมู่ที่  10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 750.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

  ปริมำตร 187.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 750.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

  ปริมำตร 187.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 1  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 750.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

  ปริมำตร 187.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 2  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 750.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 187.50 ลบ.ม. 
งบประมาณ  176,566.05  บาท 

4. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงเลียบคลองหนองพวง – หนองบัวน้อย (ด้ำนทิศ
เหนือและทิศใต้) หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนชุมพวง ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ    
(บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1   ปรับเกลี่ยแต่งคันทำงเดิม กว้ำง 3.00 ม. ยำว 251.00 ม. พื นที่ 753.00 ตร.ม. 

  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 251.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 62.75 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่งคันทำงเดิม กว้ำง 3.00 ม. ยำว 215.00 ม. พื นที่ 645.00 ตร.ม 
  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 215.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 53.75 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 1  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 251.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 62.75 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 215.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
       ปริมำตร 53.75 ลบ.ม. 

งบประมาณ  53,499.59  บาท 
5. โครงกำรบ ำรุ งรักษำ ซ่ อมแซม ปรับปรุ ง แยกจำก เส้ นทำงไปหนองไผ่  – มำบป่ ำแดง                   

ลงอ่ำงหนองไผ่ 2 (อ่ำงคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 4.00 ม. ยำว 335.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
  ปริมำตร 670.00 ลบ.ม. 
 

/ปรับเกลี่ยหินคลุกผิวจรำจร... 



๙ 

 

ปรับเกลี่ยหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 335.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 100.50 ลบ.ม. 
จดัซื อดินถมคันทำง กว้ำง 4.00 ม. ยำว 335.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมำตร 670.00 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 335.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 100.50 ลบ.ม. 

งบประมาณ  106,014.46  บาท 
6. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงสี่แยกบ้ำนนำยอ๊อด ถึงบ้ำนนำยบิน (ช่วงแยก

ทำงเข้ำสวนผู้ใหญ่สมยศ  แหงไธสง) หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไผ่ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัด
นครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 550.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
  ปริมำตร 825.00 ลบ.ม. 

ปรับเกลี่ยหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 550.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 137.50 ลบ.ม. 
จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 550.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.50 ม. 
ปริมำตร 825.00 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 550.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 137.50 ลบ.ม. 

งบประมาณ  127,451.45  บาท 
7. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงไปหนองน  ำกุดตำปุ้ย หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองบัววง 

ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ช่วงที่ 1   ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 

  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
  ปรับเกลี่ยหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 
  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม.  
  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 3  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 
  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม.  
  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 

       ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
 

/ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร... 



๑๐ 

 

  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
       ปริมำตร 7.50 ลบ.ม 

ช่วงที่ 5  ปรับเกลี่ยแต่งดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 80.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 
       ปริมำตร 48.00 ลบ.ม.  

  ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 80.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
       ปริมำตร 20.00 ลบ.ม 

ช่วงที่ 1  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 
  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
  ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 
  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 3  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 

  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 4  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 

  ปริมำตร 18.00 ลบ.ม. 
  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 30.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 7.50 ลบ.ม. 
ช่วงที่ 5  จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 3.00 ม. ยำว 80.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.20 ม. 

  ปริมำตร 48.00 ลบ.ม. 
  จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 80.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 

       ปริมำตร 20.00 ลบ.ม. 
งบประมาณ  32,016.54  บาท 

8. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง เส้นทำงหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้ำที่ 68 ล ำดับที่ 7) 

 ปริมำณงำน 
  ปรับเกลี่ยแต่งคันทำงเดิม กว้ำง 4.00 ม. ยำว 440.00 ม. พื นที่ 1,760.00 ตร.ม. 

ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 440.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 132.00 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 440.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 132.00 ลบ.ม. 

งบประมาณ  72,351.61  บาท 
รวมจ านวน  8  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  880,126.97  บาท 

 
/แผนงำนเคหะและชุมชน... 



๑๑ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ถนนคสล. 

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำกสำมแยกนำตำลอย เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 76 ล ำดับที่ 35) 

 ปริมำณงำน 
  ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 305.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

ไหล่ทำงดินถมกว้ำงข้ำงละ 0.15 ม. หนำ 0.15 ม. 
งบประมาณ  411,900.00  บาท 

2. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองลึก เส้นแบ่งเขตหมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
บ้ำนขุย และ หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ     
(บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 134 ล ำดับที่ 2) 

 ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.75 ม. ยำวเฉลี่ย 60.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.50 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 2.00 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  105.00 ตำรำงเมตร) 

ช่วงที่ 2   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.90 ม. ยำวเฉลี่ย 85.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.80 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 2.00 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  161.50 ตำรำงเมตร) 

ช่วงที่ 3   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.80 ม. ยำวเฉลี่ย 75.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.80 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 1.80 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  135.00 ตำรำงเมตร) 

ช่วงที่ 4   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 2.30 ม. ยำวเฉลี่ย 110.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.80 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 2.80 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 

       253.00 ตำรำงเมตร) 
งบประมาณ  297,800.00  บาท 

3. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ำงวัดคุ้มเย็นใจ หมู่ที่ 10 บ้ำนขุยใหม่
พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) หน้ำที่ 135 ล ำดับที่ 3) 

 ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.40 ม. ยำวเฉลี่ย 22.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.30 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 1.50 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  30.80 ตำรำงเมตร) 

 
 

/ช่วงที่ 2 ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร... 
 



๑๒ 

 

ช่วงที่ 2   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 2.50 ม. ยำวเฉลี่ย 78.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 3.00 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 2.00 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  195.00 ตำรำงเมตร) 

งบประมาณ  178,200.00  บาท 
4. โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลับพลำไชย 1 หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 

ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้ำที่ 133 ล ำดับที่ 1) 

 ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.20 ม. ยำวเฉลี่ย 66.00 ม. หนำ 0.15 ม. 

  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.00 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 1.40 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  79.20 ตำรำงเมตร) 

ช่วงที่ 2   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.25 ม. ยำวเฉลี่ย 109.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.40 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 1.10 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  136.25 ตำรำงเมตร) 

ช่วงที่ 3   ก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร กว้ำงเฉลี่ย 1.80 ม. ยำวเฉลี่ย 24.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
  (ด้ำน 1 กว้ำง 1.60 ม. ด้ำน 2 กว้ำง 2.00 ม. หรือมีพื นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
  43.20 ตำรำงเมตร) 

งบประมาณ  126,300.00  บาท 
รวมจ านวน  4  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,014,200.00  บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ระบบการระบายน้ า 

1. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ เส้นทำงไปโรงพยำบำล
ล ำทะเมนชัย หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองไผ่ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 8) 

 ปริมำณงำน 
ปรับเกลี่ยแต่งคันทำงเดิม กว้ำง 4.00 ม. ยำว 15.00 ม. พื นที่ 60.00 ตร.ม. 
ปรับเกลี่ยแต่งหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 15.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 4.50 ลบ.ม. 
วำงท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนำด 1.20x1.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 11.00 ท่อน 
จ ำนวน 2.00 แถว 
จัดซื อดินถมคันทำง กว้ำง 4.00 ม. ยำว 15.00 ม. หนำเฉลี่ย 1.00 ม. 
ปริมำตร 60.00 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 3.00 ม. ยำว 15.00 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 4.50 ลบ.ม. 

 
/จัดซื อท่อลอดเหลี่ยมคสล.... 



๑๓ 

 

จัดซื อท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนำด 1.20x1.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 11.00 ท่อน 
จ ำนวน 2.00 แถว 
เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื นท่อ ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 11.00 ม. หนำ 0.20 ม. 
จ ำนวน 1.00 จุด 

งบประมาณ  155,644.58  บาท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ หนองพวง –         

หนองบัวน้อย – คลองอีสำนเขียว หมู่ที่  10 บ้ำนขุยใหม่พัฒนำ ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย    
จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ำที่ 69 ล ำดับที่ 8) 

 ปริมำณงำน 
ช่วงที่ 1   วำงท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนำด 1.20x1.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 15.00 ท่อน 

  จ ำนวน 2.00 แถว 
  รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 15.00 ท่อน 
  จ ำนวน 1.00 แถว 
  รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 1.00 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 15.00 ท่อน 
  จ ำนวน 1.00 แถว 

ช่วงที่ 2   รื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 7.00 ท่อน 
  จ ำนวน 1.00 แถว 

ช่วงที่ 3   วำงท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 17.00 ท่อน 
  จ ำนวน 1.00 แถว 

ช่วงที่ 1   จัดซื อท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนำด 1.20x1.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 15.00 
  ท่อน จ ำนวน 2.00 แถว 
  เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื นท่อ ขนำดกว้ำง 3.00 ม. ยำว 15.00 ม. 
  หนำ 0.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุด 

ช่วงที่ 3   จัดซื อท่อระบำยน  ำคสล. Dai. 0.80 ม. จ ำนวน 1.00 จุดๆละ 17.00 ท่อน 
  จ ำนวน 1.00 แถว 
  เทคอนกรีตเสริมเหล็กรองพื นท่อ ขนำดกว้ำง 1.50 ม. ยำว 17.00 ม. 

       หนำ 0.20 ม. จ ำนวน 1.00 จุด 
งบประมาณ  225,121.80  บาท 

รวมจ านวน  2  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  380,766.38  บาท 

รวมจ านวนทั้งสิ้น  14  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,275,093.35  บาท 

โครงกำรทั ง 14 โครงกำร เป็นโครงกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงกำรที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
    เป็นโครงกำรที่แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นโครงกำรที่อยู่ใน 
    แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
    เร่งด่วนในกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ครับ 
 
 

/ประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำล... 
 



๑๔ 

 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบรำยละเอียดกำรจ่ำยขำด 
เงนิสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 1) เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 1) จ ำนวน  14  โครงกำร 
รวมเปน็เงินงบประมำณทั งสิ น  2,275,093.35  บำท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั งที่ 1) 
จ ำนวน  14  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณทั งสิ น 2,275,093.35 บำท 

    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสังเวียน   จิตเงินมะดัน กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งและขอควำมอนุเครำะห์ให้ทำงเทศบำลต ำบลขุย 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ด ำเนินโครงกำรขุดเหมืองเก่ำและวำงท่อระบำยน  ำบริเวณนำนำยบัณฑิต 

ลงหนองบัว เนื่องจำกปัจจุบันนั นมีกำรวำงท่อระบำยน  ำไว้สูงท ำให้กำรระบำย 
น  ำออกไม่ได้ พื นที่กำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำเดิมท่ีบริเวณเหมืองเก่ำได้มีกำรวำงท่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ระบำยน  ำ แต่ต่อมำมีหน่วยงำนกรมชลประทำนและส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ 
    ภำค 5 กรมทรัพยำกรน  ำ เข้ำมำด ำเนินโครงกำรและได้น ำท่อระบำยน  ำออก 
    ครับ ในกำรวำงท่อระบำยน  ำบำงจุดท ำให้น  ำในหนองไหลไปในนำครับ กำรวำง 
    ท่อจะเป็นน  ำจำกหนองออกมำนำท่อที่ถูกวำงไว้ได้จัดระดับไว้แล้ว เนื่องจำก 
    ระดับน  ำจำกหนองมำกกว่ำนำ กำรเข้ำไปด ำเนินงำนวำงท่อระบำยน  ำบำง 
    หนองจะไม่สำมำรถท ำได้ ขณะนี อยู่ระหว่ำงกำรประกันสัญญำของผู้รับจ้ำงครับ 

และทำงส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำภำค 5 มีหนังสือแจ้งให้ทำงเทศบำลต ำบลขุย 
ดูแลรักษำแหล่งน  ำต่อไปครับ 

ที่ประชุม      รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสันติ   เหล็กพิมาย  กระผมมีเรื่องที่จะสอบถำมโครงกำรวำงท่อระบำยน  ำ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  ที่ผู้รับจ้ำงยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จว่ำจะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำโครงกำรวำงท่อระบำยน  ำ หมู่ที่ 4
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  บ้ำนหนองสะแก อยู่ในช่วงระหว่ำงกำรปรับ หมดสัญญำในวันที่ 14 ตุลำคม 

2562 เนื่องจำกผู้รับจ้ำงยังด ำเนินงำนไม่แล้วเสร็จครับ ขณะนี อยู่ในขั นตอน 
/ของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ... 



๑๕ 

 

ของกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 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. 
 
                                                    (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 


