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รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
2. นายสวัสดิ์  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
3. นายประธาน  ดีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
4. นายจรูญ  วิเศษนอก รองประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
5.นางสาวจิตติมา เทพนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
6. นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
7. นายวัลลภ  เทพาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
8. นายชาคริส      รัตนวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
9. นายเอนก  แสวงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
10. นางเสน่ห์  สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
11.นางสาวอรุณี  อ่อนนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอมรศักดิ ์ การบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป  ล  ากลาง  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 3. นายกนก  นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 4. นายบุญส่ง  ศรชีัยวาลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 5. นายอ านวย  ภักดีนอก เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 7. นายสันติ   ท้าวนอก ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 9. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 10. จ่าเอกสยุมภู จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 12. นางสาวจงรักษ ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 13. นางสาวธารทิพย์ เหล็กเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 14. นางสาวสุภลักษณ์  จ่างโพธิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 15. นางสาวอารี  ชิดดีนอก นักการ 
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เริ่มประชุม  10.00 น.  
นางสาวจิตติมา เทพนอก   ขณะนี ได้ถึ งก าหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย                     
เลขานุการสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ 

เปิดการประชุมเพ่ือท าการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
                                ประกาศสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  
                                                            สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี  2563 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก                   
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจ าปีไว้                
จ านวน 4 สมัย และก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ สอง                    
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1–30 พฤษภาคม 2563  รวม 30 วัน นั น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ . ศ .2496  แก ้ไ ข เ พิ ่ม เ ต ิมถ ึง  ( ฉบ ับที ่ 14 )  พ . ศ .  2562  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข               
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ข้อ 20  และข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2563 ตั งแต่วันที่                        
1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ วันที่  20  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  
ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยด าเนินการต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธาน
ประธานสภาเทศบาลฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ไม่มี- 
 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทพาลัย สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่  2  เมษายน  2563 
มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล                   

เทพาลัย สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 คะแนนเสียง                   
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 

/นายสุรพงศ์... 
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นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลฯ      ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ชี แจงครับ  
นายประทีป ล้ ากลาง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
นายกเทศมนตรีฯ   ตามที่เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลเทพาลัย รวมงบประมาณตั งจ่ายเป็นเงินทั งสิ น 37,200,000.-บาท 
โดยเทศบาลต าบลเทพาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของต าบล
เทพาลัย ในด้านการบริหารงานทั่วไป การศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์  
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ            
การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื นฐานต่างๆ และ   ตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเทพา
ลัย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้
ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลเทพาลัย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุก
ภาคส่วน เทศบาลต าบลเทพาลัย โดยนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย จึงขอเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 3 
โครงการ เป็นเงินจ านวน  831,000.- บาท (-แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
และขอรายงานเงินสะสมของเทศบาลต าบลเทพาลัย   
ปัจจุบันเทศบาลต าบลเทพาลัย  

   เงินสะสม  ณ  วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จ านวน  21,194,401.73   บาท 
   หัก เงินฝาก ก.ส.ท.  จ านวน      – บาท 
   หัก ลูกหนี ภาษี จ านวน         – บาท 
   คงเหลือเงินสะสม จ านวน  15,822,401.73   บาท 
   หักจ่ายขาดเงินสะสมปีก่อนยังไม่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้าง 

    จ านวน    5,372,000.00   บาท 
  ส ารองเงินเดือน 3 เดือน จ านวน    4,795,640.00   บาท 
  หักส ารองเบี ยยังชีพเงินเดือนครูฯ จ านวน    3,555,087.25   บาท 
  หัก ส ารองกรณีสาธารณภัย จ านวน    747,167.45   บาท 

                    เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้  6,724,507.03 บาท  
   (-หกล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนสี่พันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสตางค์-) 

 เพ่ือสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาด                 
เงินสะสม จ านวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี  

 

/1.  โครงการ... 
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1.  โครงการบู รณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้ เป็นผิวจราจรคอนกรี ต                       
ถนนเทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิมสุดเขตเทศบาล Sta.0+000 
จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทางไป อบต.เทพาลัย Sta.0+082) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง                    
จ.นครราชสีมา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ .2563 หน้ า  7  ล าดั บที่  4  จ านวนงบประมาณ 265,000. -บาท                            
(สองแสนหกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

   หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากถนนเดิมเป็นหินคลุกช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีฝุ่นละออง              

และยังเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เป็นทางสัญจรไปมา ในช่วงฤดูฝนมีน  าขัง จนเกิดเป็น
โคลนตมและมีเศษหินลอยขึ นเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพิจารณาหาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนในพื นที่ดังกล่าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น จึงได้จัดท าโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรและท าให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดได้รับความสะดวกสบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตรนั น 

 เทศบาลต าบลเทพาลัยจึงขออนุมัติน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ดังต่อไปนี  

 - โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต                
ถนนเทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิมสุดเขตเทศบาล Sta.0+000       
จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทางไป อบต.เทพาลัย Sta.0+082) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง              
จ.นครราชสีมา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 82 ม.                
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง             
ข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน  ท.1-01 
ก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่  1)        
พ.ศ.2563 หน้า 7 ล าดับที่ 4 จ านวนงบประมาณ 265,000.-บาท (สองแสนหก
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
2.  โครงการงานบ า รุ งรั กษาทาง เสริ มผิ วลาดยางแอสฟัลติ กคอนกรี ต                  
ถนนเทศบาล 1 ตอนที่ 2 (จุดเริ่มต้น Sta.0+281 จุดสิ้นสุด Sta.0+575) หมู่ที่ 9                
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                 
หน้า 117 ล าดับที่ 123  จ านวนงบประมาณ 316,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืน                      
หกพันบาทถ้วน) 

   หลักการและเหตุผล 
 ถนนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย ในหมู่ที่ 9 เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อกับ             

ถนนหลายสายและใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เดิมเป็น               
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน               
จึงส่งผลให้ผิวจราจรเกิดการช ารุด ไม่สะดวก ต่อการสัญจรไปมาของประชาชน                   
หากไม่ด าเนินการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อีกทั ง                      
การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ หรือยางมะตอย ในการก่อสร้างถนนมีข้อดีคือราคาประหยัด 

 
/สามารถ... 
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สามารถซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ง่าย ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยประชาชนที่อาศัย อยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงรักษาและสามารถยืดระยะเวลาการซ่อมบ ารุงผิวจราจรได้มากกว่าวิธีการทั่วไป 
นอกจากนี จะท าให้ถนน  มีคุณภาพสูงขึ นส าหรับการขนส่งทางบก ซึ่งจะส่งผลท าให้                   
เกิดการประหยัดน  ามัน ค่าซ่อมบ ารุง และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดบนท้องถนนจาก               
ผู้ใช้ถนนได้  

 เทศบาลต าบลเทพาลัยจึงขออนุมัติน าเงินสะสมไปใช้จ่าย ตามอ านาจหน้าที่                
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 
ดังต่อไปนี  

 - โครงการงานบ ารุ งรั กษาทางเสริ มผิ วลาดยางแอสฟัลติ กคอนกรี ต                       
ถนนเทศบาล 1 ตอนที่ 2 (จุดเริ่มต้น Sta.0+281 จุดสิ นสุด Sta.0+575) หมู่ที่ 9             
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 6.00 ม.                
ยาว 145 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐานงานบ ารุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบทก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 117 ล าดับที่ 123 จ านวนงบประมาณ 316,000.- บาท  
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
3.  โครงการงานบ า รุ งรั กษาทาง เสริ มผิ ว ลาดยางแอสฟัลติ กคอนกรี ต                     
ถนนเทศบาล 15 (จุดเริ่มต้น Sta.0+504 จุดสิ้นสุด Sta.0+651) หมู่ที่ 10               
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)               
หน้า 119 ล าดับที่ 132 จ านวนงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 หลักการและเหตุผล 
 ถนนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย ในหมู่ที่ 10 เป็นถนนที่ใช้เชื่อมต่อกับ
ถนนหลายสายและใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เดิมเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน             
จึงส่งผลให้ผิวจราจรเกิดการช ารุด ไม่สะดวก ต่อการสัญจรไปมาของประชาชน                 
หากไม่ด าเนินการซ่อมแซมอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อีกทั ง                  
การก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ หรือยางมะตอย ในการก่อสร้างถนนมีข้อดีคือราคาประหยัด 
สามารถซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ง่าย ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยประชาชนที่อาศัย อยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นลดค่าใช้จ่าย ในการ
ซ่อมบ ารุงรักษาและสามารถยืดระยะเวลาการซ่อมบ ารุงผิวจราจรได้มากกว่าวิธีการ
ทั่วไป นอกจากนี จะท าให้ถนน  มีคุณภาพสูงขึ นส าหรับการขนส่งทางบก ซึ่งจะส่งผลท า
ให้เกิดการประหยัดน  ามัน ค่าซ่อมบ ารุง และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดบนท้องถนนจาก      
ผู้ใช้ถนนได้  

 เทศบาลต าบลเทพาลัยจึงขออนุมัติน าเงินสะสมไปใช้จ่าย ตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง               
แอสฟัลติก ดังต่อไปนี  

 
/- โครงการ... 
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 - โครงการงานบ ารุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต                

ถนนเทศบาล 15 (จุดเริ่มต้น Sta.0+504 จุดสิ นสุด Sta.0+651) หมู่ที่ 10               
ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา  เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 5.00 ม.  
ยาว 147 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื นที่ผิวลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม.                     
(ตามแบบมาตรฐานงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบทก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ล าดับที่ 132 จ านวนงบประมาณ  250,000.-  บาท                  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 รวมเป็นเงินการจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งสิ้น 3 โครงการ  831,000.- บาท 
 (-แปดแสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน-)           

 ระเบียบ/กฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี  
 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  ทั งนี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3)  ได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ น  
 (4 )  เ มื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะสมแล้ ว  อ งค์ ก รปกครอ ง                    
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี ผูกพันให้ เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่ เกิน                
หนึ่งปีถัดไปหากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายขาดเงินสะสมนั น
เป็นอันพับไป 

 ทั งนี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะ             
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพระยะยาว 

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272           
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

/ข้อพิจารณา... 
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 ข้อพิจารณา 
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั งที่  2                       
เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 831,000.- บาท                 
(-แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)      

นายสันติ  ท้าวนอก   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง   ขอชี แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม โครงการที่ 3  โครงการงานบ ารุงรักษาทาง

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 15 (จุดเริ่มต้น Sta.0+504 
จุดสิ นสุด Sta.0+651) หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว 147 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื นที่ผิวลาดยาง 
รวมไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานบ ารุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบท
ก าหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ล าดับที่ 132 จ านวน
งบประมาณ  250,000.- บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั น ขอชี แจงเพ่ิมเติม ดังนี  
 เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีการก่อสร้างรางระบายน  า มีการตัดพื นที่ผิวจราจร 
ท าให้ความกว้างจากเดิม  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ท าให้ ความกว้าง
จากเดิมลดลง จาก 5 เมตร เหลือเพียง 4.5 เมตร บางส่วน ดังนี  
 1) ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 57.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตร 
 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร 
 รวมพื นที่ ไม่ น้ อยกว่ า 706.50 ตารางเมตร และขอเ พ่ิมข้ อความ                     
งานตีเส้นจราจร  โครงการที่ 2 และโครงการที่ 3  

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร    ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปนั น  หากสมาชิก

สภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ
  

       
  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ขอมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 

พ.ศ. 2563 ครั งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ 
มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม คะแนนเสียง เห็นชอบ 11 

เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง    
 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่องที่ 4  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ชี แจงครับ  
นายประทีป  ล้ ากลาง  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย   
นายกเทศมนตรีฯ  เรื่อง ขอญัตติในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ   

ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื อไฟฟ้า              
จากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองคง  กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คง  
จ านวน  142  แห่ง 

 
/หลักการและเหตุผล... 
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    หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง ที่  นม 81306/ว362                    
ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  เรื่องขอความอนุเคราะห์ส าเนารายงานการประชุม
สภาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ในการจัดขยะ
มูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster องค์การบริหาร                
ส่วนต าบลเมืองคง  จึงขอความอนุเคราะห์น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ที่ลง
นามแล้ว  เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (MOU) ดังกล่าว 
เพ่ือให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย  และขอความอนุเคราะห์เร่งด าเนินการจัดส่ง
ส าเนารายงานการประชุมที่ผ่านการเห็นชอบ  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
จัดส่งต่ออ าเภอคง และจังหวัดนครราชสีมา  นั น 

    ระเบียบ/กฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื่อง การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

    ข้อพิจารณา 
  ดังนั นจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster               
ที่ลงนามแล้ว  เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ (MOU)  
ดังกล่าว  เพ่ือให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย  และจัดส่งส าเนารายงานการประชุมที่
ผ่านการเห็นชอบ  ให้องค์การบริหาร  ส่วนต าบลเมืองคง  จัดส่งต่ออ าเภอคง 
และจังหวัดนครราชสีมา นั น 

จึ งขอ เสนอญัตติ ต่ อส ภา เทศบาลต าบล เทพาลั ย เ พ่ื อขออนุ มั ติ              
การขอญัตติในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองคง กับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกลุ่ม Cluster  คง (จ านวน 142 แห่ง) 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติการพิจารณาบันทึก  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ที่ลงนามแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาให้
ความเห็นชอบ (MOU)  ดังกล่าว  เพ่ือให้มีผลผูกพัน ตามกฎหมาย  และจั ดส่ ง
ส าเนารายงานการประชุมที่ผ่านการเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
จัดส่งต่ออ าเภอคง และจังหวัดนครราชสีมา แล้วนั น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 
 

/ถ้าไม่ม.ี.. 
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  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมญัตติเรื่อง การขออนุมัติการพิจารณาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ที่ลงนามแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ (MOU)  ดังกล่าว  เพ่ือให้มีผลผูกพัน ตามกฎหมาย  และจั ดส่ ง
ส าเนารายงานการประชุมที่ผ่านการเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  
จัดส่งต่ออ าเภอคง และจังหวัดนครราชสีมา  ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมั ติให้ความเห็นชอบ (MOU) ในการก าจัด            
ขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ที่ลงนามแล้ว 
เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   การประชุมในวาระที่ 1 – 3 เสร็จสิ นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้า 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเรียนปรึกษา            

ในที่ประชุมสภาหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒกุล   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย  
ปลัดเทศบาลฯ   เรื่องที่ 1  ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง ห้ามบุคคลภายนอกทิ งขยะ                

ที่บ่อขยะ  ลงวันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2563   
    ด้วยเทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ตรวจสอบพบว่ามีบุคคลภายนอกได้น า   

ขยะมูลฝอยมาทิ งที่บอขยะของเทศบาลต าบลเทพลัย โดยไม่ได้รับอนุญาต                 
ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวของเทศบาลต าบลเทพาลัย ถือเป็นสถานที่ราชการ บุคคลใด             
จะมาด าเนินการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลต าบลเทพาลัยก่อนเสมอ 
การน าขยะมูลฝอยมาทิ งในบ่อขยะของบุคคลภายนอกนั น ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

    ในการนี  เทศบาลต าบลเทพาลัย จะใช้มาตรการในการบริหารจัดการ              
บ่อขยะของเทศบาลต าบลเทพาลัย เนื่องจากบ่อขยะของเทศบาลต าบลเทพาลัย     
มีไว้เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยของบุคคลภายในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัยเท่านั น      
มิได้มีไว้เพ่ือบริการบุคคลอ่ืนทั่วไปแต่อย่างใด เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงห้ามมิให้
บุคคลภายนอกน าขยะมูลฝอยมาทิ งที่บ่อขยะของเทศบาลต าบลเทพาลัย        
ก่อนได้รับอนุญาต หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม เทศบาลต าบลเทพาลัยจะด าเนินการ 
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพ่ือเป็นการท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยถูกหลักสุขาภิบาลและไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น               
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

     ประกาศ  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  2563   

          นายประทปี  ล  ากลาง 
      นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

/เรื่องท่ี 2... 
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   เรื่องท่ี 2  เรื่อง ค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4676/2563  เรื่อง เปิดตลาดนัด 
    ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3357/2563  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยง

ต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 2  เมษายน  2563 ข้อ 3.13  ให้ปิด
ตลาดนัด (โดยให้เปิดเฉพาะการจ าหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงส าเร็จ
เพ่ือน ากลับไปบริโภคที่อ่ืน อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิต) ตั งแต่ที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน  2563               
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) นั น 

    โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (COVID-19) ของจังหวัด
นครราชสีมา ณ วันที่  26  เมษายน  2563  พบผู้ติดเชื อจ านวน 18 คน โดยพบ
ผู้ติดเชื อรายล่าสุด (รายที่ 18) เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2563 จึงเห็นสมควร    
ผ่อนคลายมาตรการบางประการเพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
ประกอบอาชีพได้ในบางกรณี อาศัยอ านาจตามความในมาตรตรา 35 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ข้อ 2 ข้อ 7(1) และข้อ 11                        
ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉ์ุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่  25  มีนาคม พ.ศ. 2563 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดนครราชสีมา ตามมติทีประชุม ครั งที่ 37/2563 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 
จงึให้ด าเนินการ  ดังนี    

    รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เอกสารตามแนบ)  

   เรื่องท่ี 3  เรื่อง โครงการมหกรรมพืชสวนโลก ในปี พ.ศ.2572  
    เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินครั งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องประชุมส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชั น 3 ได้มีการพิจารณา เรื่อง     
ขอใช้ที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

    (รายละเอียดตามเอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดินครั งท่ี 2/2563 ตามระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 6 ข้อ)  

   เรื่องท่ี 4  เรื่อง การออกเทศบัญญัติเก่ียวกับสุนัขและแมว  
    ตามบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาล     

ต าบลเทพาลัย เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563  
    หลักการ 
    ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 
 

/เหตุผล... 
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    เหตุผล  
    การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ

ของพื นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข
และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาด               
ที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข                
และแมว  จึงตราเทศบัญญัตินี   (รายละเอียดตามเอกสารตามแนบ) 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในครั งนี  ขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
    ลงชื่อ   - จิตติมา  เทพนอก -   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวจิตติมา  เทพนอก) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

       บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
วันที ่ 12  พฤษภาคม  2563 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม                
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563                  
เวลา 10.00 น.  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

       (ลงชื่อ)  - วีระ  ไปรแดน -         (ลงชื่อ)  - ชาคริส  รัตนวิจิตร -      (ลงชื่อ)  - เสน่ห์  สนตาเถร -   

                (นายวีระ  ไปรแดน)                (นายชาคริส  รัตนวิจิตร)         (นางเสน่ห์  สนตาเถร) 
                 ประธานกรรมการ                         กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 

 

ตรวจรับรองถูกต้อง 

-  สุรพงศ์  อารมย์เพียร - 

(นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

 
 

 


