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ณ  ห้องประชุมเทศบาลเทศบาลต าบลเทพาลัย 

............................................................... 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
2. นายจรูญ  วิเศษนอก รองประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
3. นายสวัสดิ์  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
4. นายอมรศักดิ ์ การบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
5. นายประธาน  ดีไพร  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 
12.นางสาวจิตติมา เทพนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม -  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป  ล  ากลาง  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 3. นายกนก  นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 4. นายบุญส่ง  ศรีชัยวาลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 5. นายอ านวย  ภักดีนอก เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 7. นายมงคล  จันทร์สุขศรี รองปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 8. นายประสิทธิ์  หลอมประโคน หัวหน้าส านักปลัด 
 9. นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 10. จ่าเอกสยุมภู จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 12. นายสุชาติ    พ่วงพุ่ม  นายช่างไฟฟ้าอวุโส  
 13. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 14. นางสาวจุฑามาศ ค้าขึ น  ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ 
 15. นางสาวสาธิยา   วิลาสตระกูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง  
 16. นางสาวศุภลักษณ ์ จ่างโพธิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 17. นางสาวอารี  ชิดดีนอก นักการ 
 18. นางสาวธารทิพย์ เหล็กเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม วันนี เป็นการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ก่อนเปิดการประชุมได้รับรายงาน 

จากเลขานุการสภาว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน 12 ท่าน  ครบองค์ประชุม 
ก่อนด าเนินการประชุม ขอให้เลขานุการอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ให้ที่ประชุมทราบ  

นางสาวจิตติมา เทพนอก             ประกาศสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล                 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2563 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก                  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจ าปีไว้                     
จ านวน 4 สมัย และก าหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 1–29 กุมภาพันธ์  2563 รวม 29 วัน นั น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.  2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม               
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 20 และ              
ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ               
สมัยแรก ประจ าปี 2563 ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด                
ไม่เกิน 29 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่                         
31 มกราคม พ.ศ. 2563  นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  ประธานสภาเทศบาล      
ต าบลเทพาลัย 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ         ประกาศเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  

ตามที่เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดย
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเทพาลัย และ
ประชาคมท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ไปแล้วนั น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22 และข้อ 22/1 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล     
ต าบลเทพาลัย ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  24     
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  นายประทีป  ล  ากลาง  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

 
/นายสุรพงศ์... 
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นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี ่เม่ือวันที ่23 ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุมฯ     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                

ต าบลเทพาลัย  สมัยที่สี่  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2562    
คะแนนเสียง เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา   จ านวน  4  เรื่อง  
ประธานสภาเทศบาลฯ     เรื่องที่ 1  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และก าหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเลขานุการชี แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวจิตติมา เทพนอก   ขอชี แจงระเบียบการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีและการก าหนด             
เลขานุการสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)                   
พ.ศ.2552 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ       
ครั งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจ านวนแล้วและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล และ          
รองประธานสภาเทศบาล  

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั งแรกได้ตามก าหนดเวลา              
ในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาล
ได้ ผู้ว่าราชกสารจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่ง   
ยุบสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวันแต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ          
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 

นางสาวจิตติมา เทพนอก   ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวัน 
เลขานุการสภาเทศบาล เริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมี ความจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปี
อ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

/นางสาวจิตติมา... 
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นางสาวจิตติมา เทพนอก   ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าเดิมเทศบาลต าบลเทพาลัยได้ก าหนด 
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญประจ าปี ไว้ดังนี  
   สมัยที่สอง ตั งแต่วันที่  1 – 30 พฤษภาคม  2563   รวม  30 วัน 
   สมัยที่สาม ตั งแต่วันที่  1 – 30 สิงหาคม  2563      รวม  30  วัน 
   สมัยที่สี่    ตั งแต่วันที่  1 – 30  ธันวาคม  2563    รวม  30  วัน    

และก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564       
(ของปีถัดไป) ตั งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์  2564 รวม  28  วัน 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ได้เสนอไปนั น มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม   มีมติก าหนดสมัยประชุม  ดังนี  
   สมัยที่สอง ตั งแต่วันที่  1 – 30 พฤษภาคม  2563  รวม  30 วัน 
   สมัยที่สาม ตั งแต่วันที่  1 – 30 สิงหาคม  2563     รวม  30  วัน 
   สมัยที่สี่    ตั งแต่วันที่  1 – 30  ธันวาคม  2563    รวม  30  วัน    

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อที่ประชุมก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 2563                       
ประธานสภาเทศบาลฯ  แล้ว  ต่อไปให้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี 

2564 ของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ                
นายประธาน  ดีไพร  เสนอให้ก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564        
สมาชิกสภาเทศบาล (ของปีถัดไป) ตั งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์  2564 รวม 28 วัน 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติทีป่ระชุม และหากท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เห็นชอบด้วยให้ยกมือขึ นครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 (ของปีถัดไป) ตั งแต่วันที่ 1 –                         
28 กุมภาพันธ์  2564 รวม  28  วัน 

 
ประธานสภาเทศบาล      ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา  เรื่องท่ี 2 ต่อครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เ รื่ อ งที่  2   เ รื่ อ ง  กา รแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ สภาท้ อ งถิ่ น  ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) หมวด 8 ข้อ 103, 105 (2)              
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ   

นางสาวจิตติมา เทพนอก   ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  2  ประเภท  คือ 
เลขานุการสภาเทศบาล   (1)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 

ไมน่้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 

/กรณีองค์การ... 
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กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั งคณะไม่ได้ 
ในการตั งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ

เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั งหมด 

ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  
ดังนี  

   (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้ว
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ส าหรับเทศบาลต าบลเทพาลัยจะพิจารณาเลือกสมาชิกสภาเทศบาล             
เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลมีหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล 
 ส่วนการเลือกนั นก็จะใช้มติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ โดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลฯเสนอชื่อ และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน             
เมื่อมีการประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกครั ง เลขานุการสภาฯ จะเป็นผู้จัดท ารายงาน   

นางสาวจิตติมา เทพนอก  การประชุม ส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจและรับรองความ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ถูกต้อง จ านวนของคณะกรรมการฯจะมีไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน   

ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องแบ่งหน้าที่กันเอง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ/ 
กรรมการและเลขานุการ  ในเรื่องค่าตอบแทน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 
เทศบาลรองประธานสภา เทศบาล  สมาชิกสภา เทศบาล  เลขานุ การ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

ข้อ 5 ให้กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ได้รับค่าตอบแทนประเภทค่าเบี ย
ประชุมรายครั ง เฉพาะครั งที่มาประชุมครั งละสองร้อยห้าสิบบาท ส าหรับประธาน
กรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี ยประชุมเพ่ิมขึ นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี ย
ประชุมดังกล่าว 

 
 

/การประชุม... 
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นางสาวจิตติมา เทพนอก   การประชุมของคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั งให้ประธาน
เลขานุการสภาเทศบาล  กรรมการและกรรมการได้รับเบี ยประชุมเพียงครั งเดียว 

 และการประชุมสภาเทศบาลครั งถัดไป เลขานุการสภาเทศบาลฯ              
จะจัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
เพ่ือให้การรับรอง 

นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ทราบระเบียบแล้ว เดิมคณะกรรมการ            
ประธานสภาเทศบาล  ตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม คือ  นายวีระ ไปรแดน  นายชาคริส รัตนวิจิตร               

นางเสน่ห์ สนตาเถร ต่อไปผมขอปรึกษาในที่ประชุมสภาว่าจะให้มีคณะกรรมการ
จ านวนกี่คน และขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯเพ่ือเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม หรือเสนอให้เป็นคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปก็ได้  ขอเชิญครับ 

นางสาวจิตติมา  เทพนอก เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
เลขานุการสภาเทศบาล 
นางเสน่ห์  สนตาเถร   รับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวอรุณี  อ่อนนอก  รับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ที่ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  3  คน 

 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร   เมื่อมีการเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
ประธานสภาเทศบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอผู้จะเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม                

ขอเชิญเสนอครับ 
นายประธาน  ดีไพร     ขอเสนอ  นายชาคริส  รัตนวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ตรวจรายงานการประชุม 
นายวัลลภ  เทพาลัย      ขอรับรองการเสนอ นายชาคริส  รัตนวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายเอนก  แสวงนอก      ขอรับรองการเสนอ นายชาคริส  รัตนวิจิตร  สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน              
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่  ขอเชิญเสนอครับ  กระผมจะนับ 1 ถึง 3  (ประธานนับนับ 1 ถึง 3)  

ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่ออีก เป็นอันว่ามีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวจึงถือว่าผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อเพียงคนเดียว คือ นายชาคริส  รัตนวิจิตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง  และในล าดับต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิก              
สภาเทศบาลเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองครับ 

นายอมรศักดิ์  การบรรจง  ขอเสนอ  นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ตรวจรายงานการประชุม 
 

/นายจรูญ... 
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นายจรูญ  วิเศษนอก      ขอรับรองการเสนอ นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวจิตติมา  เทพนอก   ขอรับรองการเสนอ นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน              
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่  ขอเชิญเสนอครับ  กระผมจะนับ 1 ถึง 3  (ประธานนับนับ 1 ถึง 3)  

ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่ออีก เป็นอันว่ามีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวจึงถือว่าผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อเพียงคนเดียว คือ นายวีระ  ไปรแดน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง  และในล าดับต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิก              
สภาเทศบาลเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามครับ 

นายจรูญ  วิเศษนอก    ขอเสนอ  นางเสน่ห์  สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวอรุณี  อ่อนนอก    ขอรับรองการเสนอ นางเสน่ห์  สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายประธาน  ดีไพร     ขอรับรองการเสนอ นางเสน่ห์  สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาล                         
สมาชิกสภาเทศบาล   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืน              
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่  ขอเชิญเสนอครับ  กระผมจะนับ 1 ถึง 3  (ประธานนับนับ 1 ถึง 3)  

ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่ออีก เป็นอันว่ามีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวจึงถือว่าผู้ที่ได้รับ 
การเสนอชื่อเพียงคนเดียว คือ นางเสน่ห์  สนตาเถร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง  และในล าดับต่อไปขอเชิญเสนอชื่อสมาชิก              
สภาเทศบาลเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามครับ  และ                      
อันว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย                          
มีจ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นายชาคริส  รัตนวิจิตร 
  2.  นายวีระ  ไปรแดน 
  3.  นางเสน่ห์  สนตาเถร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน 3 ท่าน ดังนี  
  1. นายชาคริส  รัตนวิจิตร 
  2.  นายวีระ  ไปรแดน 
  3.  นางเสน่ห์  สนตาเถร 

และเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการเอง  
 
 

/นายสุรพงศ์... 
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นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องที่ 3  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 2 รายการ ดังรายการต่อไปนี  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

นายประทีป ล้ ากลาง  รายการที่ 1 กองคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
นายกเทศมนตรี ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่กองคลัง เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
*ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              

โอนครั งที่ 3  เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2562 (ตั งจ่ายรายการใหม่) ไปแล้วนั น  
ข้อเท็จจริง 

เนื่องจากคุณลักษณะพื นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊กเดิม             
ไม่รองรับการใช้งานของระบบประมวลผลของข้อมูล Gis และการประมวลผลที่มี
ความซับซ้อนมากขึ น รวมทั งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบสาระสนเทศ
ภูมิศาสตร์นั น  กองคลัง  เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงมีความจ าเป็นขอเปลี่ยนแปลง
ค าชี แจงของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เพ่ือให้รองรับการใช้งานของระบบ
ประมวลผลของข้อมูล Gis และการประมวลผล ที่มีความซับซ้อนมากขึ น รวมทั ง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์  ดังนั นเพ่ือให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี   

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ ลงทุน 
หมวด   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
*ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ ลงทุน 
หมวด   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน *
ราคา 22,000 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  

/ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม  ข้อความใหม่ 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 
x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g,n,ac) และ Bluetooth 
(ตั งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 
210 ล าดับที่ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ 
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 
GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 
1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 210 ล าดับที่ 18 (ตั งตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562) 
 

 
/นายประทีป... 
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นายประทีป ล้ ากลาง  รายการที่ 2  กองช่าง โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็น  
นายกเทศมนตรี ผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta.0+653 จุดสิ นสุด           

Sta. 0+862) หมู่ที่ 15 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   
หลักการและเหตุผล 
ตามที่กองช่าง เทศบาลต าบลเทพาลัย  ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง                   

  สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็น                  
ผิวจราจรคอนกรีต  ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta.0+653 จุดสิ นสุด                 
Sta. 0+862)  หมู่ที่ 15 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
658,000 บาท  เมื่อวันที่  25 กันยายน  2562  ไปแล้วนั น 
ข้อเท็จจริง 

เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมีความกว้างและความยาวของถนนในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไม่ตรงกับ
รายละเอียดของสภาพพื นที่ตามความเป็นจริง ดังนั นเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี   

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจร
คอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta.0+653 
จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่15 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง            
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ 658,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการบูรณะงานทางผิว
จราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 
(จุดเริ่มต้น Sta. 0+653 จุดสิ นสุด Sta. 0 +862) หมู่ที่ 
15 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 209 
เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อย
กว่า 1,254.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้าง   ของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 ก าหนด) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 2565) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 158 
 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจร
คอนกรีต ถนนเทศบาล 11(จุดเริ่มต้น Sta.0+653 
จุดสิ นสุด Sta.0+811) หมู่ที1่5 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง             
จงัหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ 497,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบูรณะงานทางผิวจราจร
หินคลุกให้ เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta.0+653 จุดสิ นสุด Sta.               
0 + 811) หมู่ที่ 15 ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่              
ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน                  
ท.1-01) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) หน้าที่ 124 
ล าดับที่ 158 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ/กฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   
หมวด 4  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 

   ข้อพิจารณา 
เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี               

พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เทศบาลต าบลเทพาลัย สามารถด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และการเปลี่ยนแปลงโครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุก                   
ให้ เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 หมู่ที่  15 ต าบลเทพาลัย              
อ าเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ต่อไป 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมั ติเปลี่ยนแปลง         
ประธานสภาเทศบาลฯ   ค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมฯ    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเสียง                     
เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร     ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องท่ี  4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  (จ านวน 4 รายการ)                   
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รายการที่ 1  
รองนายกเทศมนตรี  ด้าน บริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป           

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 เครื่องโทรศัพท์  คีย์ 12 ปุ่ม  จ านวน  1  เครื่อง ราคา 2,500.-บาท 
 1.2 เครื่องโทรศัพท์  สายเดียว แบบธรรมดา จ านวน 7 เครื่อง                  

เครื่องละ 590 บาท รวม 4,130.-บาท     
หลักการและเหตุผล 
ตามที่ งานธุรการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ตั งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป               
ไปแล้วนั น แต่เนื่องด้วยงานธุรการ  มีครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องโทรศัพท์ที่มีอยู่มีการ 

 

/ใช้งานมานาน... 
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ใช้งานมานาน ท าให้สภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน การสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                        
แต่งานธุรการ ส านักปลัด ไม่ ได้ตั งงบประมาณ รายจ่ายทั่ว ไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ ดังนั นงานธุรการ ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้อง   
จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องโทรศัพท์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพ่ือตั งจ่ายรายการใหม่) ดังรายการ
ต่อไปนี  
 

โอนเพิ่ม โอนลด 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เครื่องโทรศัพท์  คีย์ 12 ปุ่ม  มีจอ มีแฮนด์ฟรี 
จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  2,500  บาท 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,500  บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว 134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ .2561 -2565)       
หน้าที่ 213 ล าดับที่ 41  (ตั งตามราคาที่สามารถ
จัดหาได้ในท้องตลาดเนื่องจากอยู่นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 
 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิว
จราจรคอนกรีต  ถนน เทศบาล 11 (จุ ด เ ริ่ มต้ น               
Sta. 0+653 จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่ 15 ต าบล
เทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
           รวมทั้งสิ้นจ านวน  2,500  บาท 

 

 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม โอนลด 
ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เ ค รื่ อ ง โทรศั พท์   ส าย เ ดี ย ว  แบบธรรมดา      
จ านวน 7 เครื่องๆ ละ 590 บาท รวม 4,130 บาท 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,130  บาท 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว 134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ .2561 -2565)       
หน้าที่ 213 ล าดับที่ 41  (ตั งตามราคาที่สามารถ
จัดหาได้ในท้องตลาดเนื่องจากอยู่นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 
 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิว
จราจรคอนกรีต  ถนน เทศบาล 11 (จุ ด เ ริ่ มต้ น               
Sta. 0+653 จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่ 15 ต าบล
เทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
           รวมทั้งสิ้นจ านวน  4,130  บาท 

นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รายการที่ 2  
รองนายกเทศมนตรี ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
- ถังน  า แบบไฟเบอร์กลาส   ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จ านวน 3 ใบ                  

ใบละ 5,200 บาท  รวม 15,600.-บาท 
หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย  

มีครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส  ที่มีอยู่มีการใช้งานมานาน ท าให้เสื่อมสภาพ
และช ารุด แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้ถังน  าไฟเบอร์กลาส เพ่ือให้การบริการน  าอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย อย่างทั่วถึง แต่งานป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย  ส านักปลัด ไม่ได้ตั งงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2563 ไว้ ดังนั นงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้อง
จัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพ่ือตั งจ่ายรายการใหม)่ ดังรายการต่อไปนี  

 

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม โอนลด 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครภุัณฑ์ส านักงาน 
- ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ  1,000 ลิตร 
จ านวน 3 ใบๆ ละ 5,200 บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 
15,600 บาท  
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน  าได้ไม่น้อยกว่า 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม่รวมขาตั ง และไม่รวมค่าติดตั ง 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว 134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563            
หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1  (ตั งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ธันวาคม 
2562) 
 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิว
จราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta. 
0+653 จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่ 15 ต าบลเทพา
ลัย 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

รวมทั้งสิ้นจ านวน  15,600  บาท 

 
3. ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร   
- เครื่องพ่นยา จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 12,000.- บาท 
 
หลักการและเหตุผจล 

เนื่ อ งด้ วยงานป้ องกันและบรร เทาสาธารณภั ย  ส านั กปลั ด  เทศบาล                  
ต าบลเทพาลัย  มีความจ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการระงับเหตุอัคคีภัย ในพื นที่ที่
รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้ แต่เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านัก
ปลัด ไม่ได้ตั งงบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ 
ดังนั นงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องจัดซื อครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องพ่นยา  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (เพ่ือตั งจ่ายรายการใหม)่ ดังรายการต่อไปนี  

 
/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม โอนลด 

ด้าน  บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

- เครื่องพ่นยา จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 12,000 บาท  
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง 
ขนาด 1.5 แรงม้า  ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2  (ตั งตามราคาที่สามารถ
จัดหาได้ ในท้องตลาดเนื่องจากอยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิว
จราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น Sta. 
0+653 จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่ 15 

ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
         รวมทั้งสิ้นจ านวน  12,000  บาท 
 

 
4. ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง    

งบ ลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่ กองคลัง  เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ตั งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง             
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์            
โน้ตบุ๊ค ส าหรับส านักงาน ราคา 16,000 บาท  จ านวน 1 เครื่อง  โดยโอน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23  ธันวาคม  2563 (ตั งจ่ายรายการใหม)่ ไปแล้วนั น  

 
 

/เนื่องจากคุณลักษณะ... 
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เนื่องจากคุณลักษณะพื นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊กเดิม              

ไม่รองรับการใช้งานของระบบประมวลผลของข้อมูล Gis และการประมวลผล             
ที่มีความซับซ้อนมากขึ น รวมทั งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบสาระ
สนเทศภูมิศาสตร์นั น  กองคลัง  เทศบาลต าบลเทพาลัย จึงมีความจ าเป็น            
ขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจงของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เพ่ือให้รองรับการใช้งาน
ของระบบประมวลผลของข้อมูล Gis และการประมวลผล ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ น รวมทั งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์  และ
ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นาม52272/- ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พงศ. 2563  แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวตั งไว้ ไม่เพียงพอจึงมีความ
จ าเป็นต้องอนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 

ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้ กองคลัง เทศบาลต าบลเทพาลัย มีงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน

เพียงพอและให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์แลเกิดสภาพคล่อง จึงขอโอนเพ่ิมงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี  

 
โอนเพิ่ม โอนลด 

ด้าน บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบ ลงทุน   
หมวด  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับส านักงาน  *
ราคา 22,000 บาท  (เดิมตั้งไว้ 16,000 บาท)  
รวมทั้งสินจ านวน 6,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 
2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ 

ด้าน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ ลงทุน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็น
ผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น 
Sta. 0+653 จุดสิ นสุด Sta.0+862) หมู่ที่ 15 
ต.เทพาลัย  อ.คง จ.นครราชสีมา 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  6,000  บาท 
 
 
 

 
/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม โอนลด 
 

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 
GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 
GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12นิ ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
210 ล าดับที่ 18 (ตั งตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 
2562) 
 

 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ/กฎหมาย 
อาศัยตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543               
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา 
จึ งขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                

พ.ศ.2563 (ตั งจ่ายรายการใหม่) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว  และ       
ให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องต่อไป  จึงเรียนมา                   
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   การขอเปลี่ยนแปลงการซื อครุภัณฑ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกองคลังนั น 

มีเหตุผลจากมีความจ าเป็นขอเปลี่ยนแปลงค าชี แจงของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการใช้งานได้ในระบบงานที่จ าเป็นของงาน
แผนที่ภาษี และรองรับการใช้งานของระบบประมวลผลของข้อมูล Gis และ                
การประมวลผล  ที่มีความซับซ้อนมากขึ น รวมทั งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์  ดังนั นเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ครับ 

ในส่วนรายการที่ 1-3 ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติม  ครับ 
นายสุชาติ  พ่วงพุ่ม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่านครับ  
นายช่างไฟฟ้าอวุโส  1. เครื่องโทรศัพท์  คีย์  12 ปุ่ม ราคา 2,500. - บาท  มีจอมีแฮนด์ฟรี                 

จ านวน 1 เครื่อง  ส าหรับให้งานธุรการใช้เป็นเครื่องโอเปอเรเตอร์ส่วนกลาง ในการติดต่อ
กับสายนอกเมื่อมีสายโทรเข้า และโอนสายภายในได้  และสามารถแสดงสถานการท างาน
ของเบอร์ภายในได้ 

2. เครื่องโทรศัพท์ สายเดี่ยวแบบธรรมดา จ านวน 7 เครื่อง ส าหรับประจ าโต๊ะ
ท างาน ทั งหมด 8 เครื่อง  ดังนี  

  1) ห้องนายกเทศมนตรี 
 2) ห้องปลัดเทศบาล 
 3) กองคลัง 
 4) กองช่าง 
 5) ห้องกองสาธารณะสุขฯ กองการศึกษา กองการประปา 

6) ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7)  ห้องประชุม 

รวมทั งหมด  8  เครื่อง  ซึ่งระบบตู้สาขาภายในของส านักงานเทศบาล สามารถต่อคู่สายใน
ได้ถึง 16 คู่สาย แต่จัดซื อเท่าท่ีจ าเป็น  จ านวน 8 เครื่อง 

 
 

/จ่าเอกสยุมภู... 
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จ่าเอกสยุมภู  จิตรหาญ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  มีความ
จ าเป็นจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ คือ 

1. ถังน  า แบบไฟเบอร์กลาส   ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จ านวน 3 ใบ                  
ใบละ 5,200 บาท  รวม 15,600.-บาท 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย                   
มีครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน  าแบบไฟเบอร์กลาส  ที่มีอยู่มีการใช้งานมานาน ท าให้เสื่อมสภาพ
และช ารุด ตอนนี ได้พยามซ่อมแซมให้พอใช้งานได้ไปแล้วนั น และเพ่ือเป็นการส ารองถังน  า
ไว้ใช้งาน เพราะมีความจ าเป็นจะต้องใช้ถังน  าไฟเบอร์กลาส เพ่ือเปลี่ยนใหม่เมื่อถังเก่าที่ใช้
งานอยู่ช ารุด หรือในบริเวณที่ประชาชนต้องการเพ่ิมจุดการบริการน  าดื่มอย่างทั่วถึง               
เมื่อมีการขอซื อไว้แล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัด ไม่ได้ตั ง
งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้ ดังนั นงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องจัดซื อครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน  าแบบไฟ
เบอร์กลาส จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
(เพ่ือตั งจ่ายรายการใหม่)   

2. เครื่องพ่นยา จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 12,000.- บาท 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย  มีความ

จ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ส าหรับการระงับเหตุอัคคีภัย ในพื นที่ที่รถดับเพลิงไม่สามารถ               
เข้าไปได้ถึงพื นที่เกิดเหตุ ต้องใช้แรงงานคนช่วยระงับเหตุ แต่ยังคงขาดครุภัณฑ์ที่มีความ
จ าเป็นใช้งาน และเนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ไม่ได้ตั ง
งบประมาณ รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้  ดังนั น งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย ส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องจัดซื อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นยา  
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพ่ือตั งจ่าย
รายการใหม)่  

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ตามท่ีรองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ          รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 รายการ ไปแล้วนั  น                  

มีสมาชิก สภาเทศบาลต าบลเทพาลัยท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนนเสียง                     
เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
 

/นายสุรพงศ์... 
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นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร    ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องที่ 4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยชี แจง 
นายประทีป ล้ ากลาง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
นายกเทศมนตรีฯ    ตามที่เทศบาลต าบลเทพาลัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลเทพาลัย รวมงบประมาณตั งจ่ายเป็นเงินทั งสิ น 38,000,000.-บาท               
โดยเทศบาลต าบลเทพาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                
ของต าบลเทพาลัย ในด้านการบริหารงานทั่วไป การศึกษา งานสาธารณสุข  
งานสังคมสงเคราะห์ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน งานด้านการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
รวมตลอดถึงการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื นฐานต่างๆ และตามนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลเทพาลัย ที่ ได้แถลงต่อ สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย                   
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชน            
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลเทพาลัย                       
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดี       
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทุกภาคส่วน เทศบาลต าบลเทพาลัย โดยนายกเทศมนตรี ต าบลเทพาลัย จึงขอเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลเทพาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                
จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินจ านวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) และขอรายงาน
เงินสะสมของเทศบาลต าบลเทพาลัย   
ปัจจุบันเทศบาลต าบลเทพาลัย  

   เงินสะสม  ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน  25,292,097.91   บาท 
   หัก เงินฝาก ก.ส.ท.  จ านวน    4,094,390.18   บาท 
   หัก ลูกหนี ภาษี จ านวน     3,306.00 บาท 
   คงเหลือเงินสะสม จ านวน  21,194,401.73  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-) 

 

/เพ่ือสภาเทศบาล... 
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เพ่ือสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาด

เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี  
1.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ กรจิตอาสาภัยพิบัติประจ า เทศบาล              

ต าบลเทพาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550  มาตรา 20 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ในเขตท้องถิ่นของตน  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นที่
เน้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมาตรา 40 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ 
จัดให้มีอาสาสมัครในพื นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ทั งนี  ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.                
ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อ าเภอ จัดตั งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลอย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง  เพ่ือเป็นผู้ช่วย             
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื นที่ รวมถึงพิจารณาก าหนด
รูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ             
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื องต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incicent Command System: ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ  
สาธารณภัยในพื นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการ               
และปฏิบัติการร่วมแบบชุดปฏิบัติการอ่ืนอย่างมีเอกภาพ 

เรื่องเดิม 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จัดตั งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้
ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563 

    ข้อเท็จจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ            
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ใช้ความนี แทน พ.ร.บ.เทศบาล 
“พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 

/2. ปลัดกระทรวง... 
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 2. ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอ านาจตามระเบียบกร ะทรวงมหาดไทยว่ าด้วย                
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสม ไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/               
ว 0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้อ านาจอนุมัติการใช้เงินสะสมเป็นของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และไม่ต้องกันเงินส ารองจ่าย 
กรณีต่างๆ  

     กฎหมาย/ระเบียบ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี  
 1.1 ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 1.2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
 1.3 ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่ า            
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ น 
 1.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป ทั งนี  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน              
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89/1 
ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็น              
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย                   
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ   
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 2. ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย                
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสม ไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัด
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 
0813 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ท าให้อ านาจอนุมัติการใช้เงินสะสมเป็นของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ไม่ต้องมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่ต้องกันเงินส ารองจ่ายกรณีต่างๆ  

     กฎหมาย/ระเบียบ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี  
 1.1 ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั งนี  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 1.2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
 1.3 ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่ า            
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ น 
 1.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป ทั งนี  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน              
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89/1 
ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจ าเป็น              
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย                   
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ   
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และไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองสะสมตามข้อ 87 และ                 
ข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่าย
จากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองสะสมได้โดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

     ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการพระราชด าริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการรวบรวมความสมัครสมาน
สามัคคีของคนไทยทุกคนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์  เพ่ือพัฒนาพื นที่ในชุมชน
ต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร จิตอาสาภัยพิบัติ                
เป็นกิจกรรมอาสาพระราชทานมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าตรวจ และเตรียมรองรับภัยพิบัติ              
ทั งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่
โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยพิบัติ
ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ลุล่วงตามแนวพระราชด าริ เห็นควรอนุมัติให้น าเงิน
สะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ครั งที่ 1 จ านวน 1 โครงการ  เพ่ือด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ           
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า เทศบาลต าบลเทพาลัย  ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ.  2563  เป็นจ านวนเงิน 100,000. - บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน )                 
ไ ป แ ล ้ว นั  น  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลั ยท่านใด จะอภิปราย                
หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมฯ    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คะแนนเสียง                     
เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อการประชุมในวาระที่ 1 – 3 เสร็จสิ นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกเรื่อง
ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะน าเรียน 
   ปรึกษาในที่ประชุมสภาหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล   เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน ครับ 
ปลัดเทศบาล   ตามท่ีได้มีการประชุมของอ าเภอคง มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
    1. โครงการจัดการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 เทศบาลต าบลเทพาลัย 

เป็นเจ้าภาพ จะจัดขึ นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้าน
วัด  ส่วนรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5  มีนาคม 2563  ณ  อ าเภอคง 

 
/2. โครงการวิ่ง... 
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    2. โครงการวิ่งการกุศล “วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก” เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ              

ผู้ยากไร้ ไม่มีคนดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ และก าหนดการในวันที่ 11 มีนาคม  
2563  ของเทศบาลต าบลเทพาลัย 

    3. งานท าบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  อ าเภอคง  ระหว่าง
วันที่ 16 - 22  มีนาคม  2563  มีก าหนดการแจ้งคร่าวๆ ดังนี  

   -  วันที่ 16  พิธีการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ในช่วงเช้ามีการร าบวงสรวงและ              
พิธีเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 

   -  วันที่ 17 การประกวดรถแห่ และมีการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
รักษาความปลอดภัยภายในงานทุกวัน  เน้นวันที่มีการประกวดรถแห่ เพ่ือไม่ให้
เกิดเหตุการชุลมุน การทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นอย่างที่ผ่านมา 

   -  วันที่ 18 การประกวดสาวงามของทั ง 10 ต าบล แต่ยังต้องรอฟังแนวทาง                 
การจัดอีกครั ง 

   -  วันที่ 19 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จากตัวแทน อปท.ทุกแห่ง และจากฝ่าย
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

   -  วันที่  20  คาวบอยไนท ์ในงานเลี ยงมีโต๊ะจีนที่ อปท.ทุกที่จองโต๊ะไว้ 
   -  วันที่  21-22  งานของฝ่ายออแกไนท์ คอนเสิร์ตต่างๆ เหมือนที่ เคยจัด              

ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตของล าไย ไหทองค า แต่ไม่มาจึงต้องคืนเงิน
ประกัน  ส าหรับในปีนี ยังไม่มีรายการว่าจะมีคอนเสิร์ตของใคร 

    4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประชุม VDO เมื่อวันที่ 4  
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดังนี  

    4.1 ฝุ่น 2.5 PM ให้มีการรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2 ไข้หวัด หรือ โคโรน่า ที่ก าลังมีการแพร่ระบาดในประเทศจีน 

และในประเทศไทยในอนาคต เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจ านวนมากเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  

    5. กรมชลประทานนครราชสีมา ขออนุญาตใช้พื นที่บริเวณโคกหนองรังกา  
เพ่ือเตรียมการขุดลอกสระน  าขนาดใหญ่และคลองส่งน  า พร้อมอาคารต่างๆ  
ส าหรับการเตรียมน  าเพ่ือใช้รดต้นไม้ในงานพืชสวนโลกที่จะมีขึ นในอีก 10 ปี 
ข้างหน้า  จะมีการขอใช้พื นที่โคกหนองรังกา พร้อมการก่อสร้างอาคารอ่ืนๆ 
ประกอบการจัดงานพืชส่วนโลก  รวมทั งโครงการขุดแก้มลิงโคกหนองรังกาเพ่ือ
การกักเก็บน  า ช่วงนี จะเริ่มการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั งสถานีสูบน  า และ
อีกหลายๆ อย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี  แต่อย่างไรก่อนการเริ่ม
ด าเนินโครงการ ต้องมีการส ารวจผลกระทบ การประชาวิจารณ์เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนในเขตพื นที่ใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ว่ามีการคัดค้านหรือผลกระทบอ่ืนๆ หรือไม่ แต่คาดว่าคงจะไม่มี
กลุ่มคัดค้าน เหมือนที่ผ่านๆ มาเพราะการจัดงานพืชสวนโลกนี  เป็นโครงการ              
ที่ใหญ่อย่างที่ เคยเกิดขึ นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่หลายๆ คนคงเคยไปศึกษา                
ดูงานกันมาบ้างแล้ว    

ที่ประชมุ     รับทราบ 

/นายสุรพงศ์... 
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นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในครั งนี  ขอปิดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

    ลงชื่อ    - จิตติมา  เทพนอก -     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวจิตติมา  เทพนอก) 
                      เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 
 
 
 

           บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

วันที่  2  มีนาคม  2563 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม   
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 


