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รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายจรูญ   วิเศษนอก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
2. นายเอนก  แสวงนอก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
3. นางสาวอรุณี  อ่อนนอก  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
4. นายชัยชาญ   ราชโพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
5. นายวัลลภ  เทพาลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
6. นางเสน่ห์   สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
7. นายประธาน  ดีไพร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
8. นายวีระ  ไปรแดน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
9. นางสุภาวดี   ขาวนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
10. นางอัจฉรา  วอล์คเกอร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
11.นางอนงค์   เขมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
12.นายเอนก  ฉิมนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

 
รายช่ือผู้ลาประชุม - 
 
รายช่ือผู้ขาดประชุม - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป    ล้ำกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์    รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 3. นายกนก    นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 4. นายสุรพงศ์   อารมย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 5. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 6. นายฉัตรชัย  อยู่เย็น  รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 7. นางสาวจิราพร ผิวผาย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นายสันติ   ท้าวนอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 10. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 11. นางสาวจงรักษ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
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นางสาวอรุณี อ่อนนอก   วันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์

ประชุมแล้ว คือจำนวน 12 คน ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัย 
ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้เวลาตามกำหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 09.30 น. ในการนี้ ดิฉัน นางสาวอรุณี อ่อนนอก ในฐานะ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญ นายจรูญ วิเศษนอก ประธานสภา
เทศบาลตำบลเทพาลัยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุม ครั้งนี้ เรียน
เชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยประชุมสามัญ สมยั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมฯ และสมาชิก

สภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ ก่อนที่จะดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศ
สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นางสาวอรุณี อ่อนนอก  
เลขานุการสภาฯ       ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

      เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี  2564 
   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก เมื่อวันที่  6 

พฤษภาคม ๒๕64  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปีไว้ จำนวน 4 สมัย  
และกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕64 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 20  และข้อ 22 
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 
2564 ตั้งแตว่ันที่ 1  ธันวาคม  2564  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  22   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

          ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยดำเนินการ
ต่อไปค่ะ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายจรูญ วิเศษนอก  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธาน
ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. เรื่องแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นาย
ฉัตรชัย อยู่เย็น ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล   โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลพิมาย 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เชิญแนะนำตัวต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาล ครับ  

 
 

/นายฉัตรชัย... 
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นายฉัตรชัย  อยู่เย็น  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารทุกท่าน 
กระผมนายฉัตรชัย อยู่เย็น ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจากเทศบาล
ตำบลพิมาย เคยรับราชการอยู่เทศบาลตำบลเมืองคงมาก่อน มีบ้านอยู่อำเภอบัว
ใหญ่ ครอบครัวภรรยาเป็นคนตำบลตาจั่น กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วย
ครับ 

 
นายจรูญ วิเศษนอก                           2. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ประธานสภาเทศบาลฯ                       ตามท่ีเทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เมื่อคราว
ประชุมคณ ะกรรมการพัฒ นา ฯ  เมื่ อ วันที่  21  ตุ ลาคม   2564   และ
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  แล้วนั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเทพาลัยเป็นไปด้วยความ
เร ียบ ร ้อยและถ ูกต ้อ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570)  ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประกาศ ณ วันที่  28 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

3. เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้ เป็นแนวทา งในการ
ดำเนิน งานในปีงบประมาณพ.ศ .๒๕๖5  ของเทศบาลตำบลเทพาลัย  ให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
เทพาลัย  ได้มีมติเห็นชอบและได้ เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่ อ
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  ในวันที่  ๒1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว   

เทศบาลตำบลเทพาลัย  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะใช้
แผนการดำเนินงานดังกล่าวเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง / โครงการ / กิจกรรม
การดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลเทพาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายละเอียดของแผนดำเนินงาน  แนบท้ายประกาศนี้  ประกาศ  ณ วันที่  21  
ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยสามัญ สมัยที ่3     
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

นายจรูญ  วเิศษนอก   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ.2564  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน  2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการ
ประชุม  หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง   

มติที่ประชุมฯ   เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   
เทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   เมื่อวันที่ 30 กันยายน  
2564 คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ รายงานการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชิญ  นาย

ประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ       ตามท่ีเทศบาลตำบลเทพาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  และ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือมีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย และรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
      ขณะนี้ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา   ได้ดำเนินการ
ชี้แจงรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แก่นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยแล้ว  จึงขอ
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลเทพาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยนำแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมามาเป็นแม่บทในการกำหนดยุทธศาสตร์และได้จัดทำโครงการและงบประมาณ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  

        /2.จำนวน... 
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2. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 481 โครงการ งบประมาณ 176,331,100 บาท มีโครงการที่นำมาบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 102 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 
15,739,733.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.20  

3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก 65.20 % พอใจ 34.80 % ไม่พอใจ 0 % 

4. ปัญหา และอุปสรรค คือ  
- โครงการในแผนมีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถนำ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการได้ครบทุกโครงการตามที่ประชาชนได้เสนอ   
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3 ) พ.ศ. 2561  
ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   
นายประทีป ล้ำกลาง จึงเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
นายกเทศมนตรีฯ        แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
                             (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกเล่มสีชมพู)  
      
นายจรูญ วิเศษนอก  ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย  ได้ชี้แจง และรายงานผลการติดตาม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ต่อ

สภาเทศบาลตำบลเทพาลัยแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยจะได้ดำเนินการรายงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัยต่อไป และจะได้ดำเนินการประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเทพาลัย  และเห็นควรให้ผู้ ใหญ่บ้านช่วย
ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศเพ่ือให้ประชาชน  หรือผู้ที่สนใจได้ขอตรวจดูต่อไป 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.2 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล
เทพาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2564  

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.2 เรื่องรายงานผลการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2564 ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้
ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
/นายประทีป... 
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นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล วรรค 5 วรรค 6   แห่ง

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562  ให้
นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล 

เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผมนายประทีป  
ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้บริหารงานเทศบาลตำบลเทพาลัย   ตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   โดย
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย คือ “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ใส่ใจพัฒนา 
สร้างเทพาลัยให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” กระผมจึงขอนำเรียนรายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาล จากนโยบาย 7  ประการ
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่ผ่านมา 
นอกจากจะเน้นเรื่องความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกระดับแล้ว การส่งเสริมความ
เข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาลให้กับประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญ     ในการวางรากฐาน
การพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่ความม่ันคง ความมีเสถียรภาพ   และการมีคุณภาพชีวิตที่
ดี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว (เอกสารเล่มสีส้ม) 

 
นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีไดร้ายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2564 ต่ อสภาเทศบาลตำบล เทพาลั ย  แล้ ว

นายกเทศมนตรีจะดำเนินการประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการเทศบาลตำบล
เทพาลัย และเห็นควรให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศเพ่ือให้
ประชาชน  หรือผู้ที่สนใจได้ขอตรวจดูต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.3 ญั ตติ  เรื่อง รายงานรายรับ  – รายจ่ายและผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.3 เรื่องรายงานรายรับ -  
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเชิญ 

นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 40 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย    
 

/ ณ สำนักงาน... 
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ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน
ตามแบบที่กรมการปกครอง กำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ – จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูล ระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน
หลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ 

เพ่ือเป็นการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
โปร่งใส เทศบาลตำบลเทพาลัยจึงขอรายงานรายรับ – รายจ่าย และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สภาเทศบาลตำบลเทพาลัยทราบ 
ดังต่อไปนี้ 

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท) รายรับจริง (บาท)  

รายได้จัดเก็บเอง   
    หมวดภาษีอากร 500,000 150,567.39 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 224,500 232,002.10 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 576,000 277,188.23 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการณิชย์  - 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 55,000 54,131.25 
    หมวดรายไดจ้ากทุน 2,000 - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    หมวดภาษีจัดสรร 19,559,000 17,584,482.92 
รายได้ที่รฐัอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    เงินอุดหนุนทั่วไป 16,283,500 15,631,347.50 

รวมรายรับ 37,200,000 33,929,719.39 
 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย (บาท) รายจ่ายจริง (บาท)  
งบกลาง 9,023,908 8,479,581.06 
งบบุคลากร 11,575,415 11,065,584 
งบดำเนินงาน 9,900,968 8,232,229.80 
งบลงทุน 5,608,370 5,090,520.00 
งบเงินอุดหนุน 1,071,339 1,055,935.39 
รายจ่ายอื่น 20,000 - 

รวมรายจ่าย 37,200,000 33,923,850.25 
 

รายรับ-รายจ่ายที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท)  
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 1,746,376 1,746,376 

รวมทั้งสิ้น 1,746,376 1,746,376 

 
/นายจรูญ... 
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นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีไดร้ายงานรายรับ – รายจ่ายและผลการใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยจะ

อภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายจรูญ วิเศษนอก    มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆทีจ่ะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในที่ประชุม อีกหรือไมค่รับ 
       
นายจรูญ วิเศษนอก    มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆทีจ่ะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในที่ประชุม อีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ตำบลเทพาลัยในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 

   ลงชื่อ    ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
             (นางสาวจิราพร  ผิวผาย) 
                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

   ลงชื่อ               ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   (นางสาวอรุณี  อ่อนนอก)                       
      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย            
            
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่  18   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2565 
 
(ลงชื่อ)       กรรมการ  (ลงชื่อ)            กรรมการ 
          (นางเสน่ห์  สนตาเถร)                        (นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการ   สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้  
          (นางสุภาวดี  ขาวนอก)     เมือ่วันที่   28    เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2565    
    
                                                                                     (นายจรูญ  วิเศษนอก ) 
                                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

 


