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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. นางพจมาน    การบรรจง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 7. นางสาวจิราพร ผิวผาย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นางพิชญาภา   จันทราไพสนธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายสันติ   ท้าวนอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
 10. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 11. นางสาวธีรนาถ มีชื่อ  นักวิชาการศึกษา  
 12. นางสาวจงรักษ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
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นางสาวอรุณี อ่อนนอก   วันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์

ประชุมแล้ว คือจำนวน 12 คน ประกอบกับทางผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัย 
ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้เวลาตามกำหนด
นัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 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 3 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 สมัยที่สาม ประจำปี  2564 
   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก เมื่อวันที่  6 

พฤษภาคม ๒๕64  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปีไว้ จำนวน 4 สมัย  
และกำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕64  ตั้งแต่
วันที่ ๑ กันยายน 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 สมัยที่สาม ประจำปี 
2564 ตั้งแตว่ันที่ 1  กันยายน  2564  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  24   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

          ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยดำเนินการ
ต่อไปค่ะ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
นายจรูญ  วิเศษนอก  1.1 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. 2565  
  ด้วยสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้มีมติเห็นชอบในการรับหลักการร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาล
ตำบลเทพาลัย เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และมีมติเห็นชอบหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

/เมื่อคราว... 
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นายจรูญ  วเิศษนอก เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่ 2/2564 
ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564 และได้ความเห็นชอบจากนายอำเภอคงให้

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
เทศบาลตำบลเทพาลัย ตามหนังสืออำเภอคง ที่ นม 0023.11/1178 ลงวันที่ 
10 กันยายน 2564 เรื่องของส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบกับหนังสือสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ที่ นม 
52271(สภ) /10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2469 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงขอประกาศใช้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนบทา้ยประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564  

  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยสามัญ สมัยที ่2     
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

นายจรูญ  วเิศษนอก   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการ
ประชุม  หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง   

มติที่ประชุมฯ   เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   
เทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  
2564 คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่)  

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ เรื่องโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ขอเชิญ  

นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  1. สำนักปลดัเทศบาล   
  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เหตุผล เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาล มีภารกิจงานเพ่ิมมากขึ้น ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มี ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และงานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน
และพ้ืนที่การเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องขอขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
เทพาลัย เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้  
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่อง  
 โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 
2,789,040 บ าท  ค ง เห ลื อ  188,400 บ าท  ข อ โอ น ล ด งบ ป ระม าณ     
22,000 บาท คงเหลือ 166,400 บาท 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทัว่ไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน  22,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะ 
- อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

 
/มีหน่วย... 
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- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 
  1.2 เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง 
  โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,789,040 บาท คงเหลือ 
166,400 บาท ขอโอนลดงบประมาณ  96,800 บาท คงเหลือ 69,600 บาท 
  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
การเกษตร 

- เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 96,800 บาท  
คุณลักษณะ  
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต  
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที  
4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น  
5) ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
7) ตัวเครือ่งติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์ และสายพาน  
8) อุปกรณ์ประกอบ  

(1) แท่นเหล็กเพ่ือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาด
กระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  

(2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร  
(ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3 

2. กองคลัง   
หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ และครุภัณฑ์สำนักงาน  

ที่ใช้งานมีระยะเวลาในการใช้งานเป็นเวลานานทำให้เกิดการชำรุด  ไม่สามารถใช้งานได้และปริมาณ
งานปัจจุบันนี้มีมากขึ้น  ประกอบการทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยตลอดจน 

/การจัดทำ... 
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การจัดทำเอกสารด้านโครงการต่าง ๆ และพัฒนาด้านการบริหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงมี
ความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์  เข้ามาช่วยในด้านการบริหาร  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จึงมีความจำเป็นต้องขอขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

   2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่อง 
   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 166,413 บาท ขอโอนลดงบประมาณ  22,000 บาท คงเหลือ 144,413 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
จำนวน  22,000  บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

  2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (*จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 144,413 บาท ขอโอนลดงบประมาณ  17,000 บาท คงเหลือ 127,413 บาท 

 
/โอนต้ังจ่าย... 
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   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (*จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) โดย มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1หน่วย  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 

     2.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน ๒ 
เครื่อง 

     โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
รายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 127,413 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 5,200 บาท คงเหลือ 122,213 บาท 

     โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     - เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน ๒ 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท จำนวน 5,200 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม) 

 
/2.4 โต๊ะทำงาน... 
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    2.4 โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 122,213 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 9,420 บาท คงเหลือ 112,793 บาท 

โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑส์ำนักงาน  

- โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด จำนวน 9,420 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 

- ขนาดกว้าง 150 x ลึก 80 สูง 75 ซม. 
- ขาโต๊ะใช้เหล็กขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว 
- หน้าโต๊ะทำด้วยไม้อัดยางบุด้วยไม้อัดสัก 
- ลิ้นชักฝั่งซ้ายมือเป็นบานเปิด 1 บาน 
- ลิ้นชักฝั่งขวามือเป็นบานเปิด 1 บานกับลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก 
- รับประกัน 1 ปี 

เก้าอ้ีสำนักงาน  
- ขนาดกว้าง 65 x ลึก 70 x สูง 107 ซม. 
- พนักพิงและท่ีนั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม 
- มีที่วางแขนพลาสติกขึ้นรูป 
- มีโช้คปรับสูง-ต่ำได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 ล้อ ก้านล้อหมุน

ได้รอบ 
- รับประกัน 1 ปี 

(ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นต้องใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอ่ืนเคยซื้อ จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 

2.5 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง   
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 112,793 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 4,900 บาท คงเหลือ 107,893 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑส์ำนักงาน  

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง  จำนวน  4,900บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ   

- ขนาดกว้าง 120 x ลึก 40 x สูง 87 ซม. 
- โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูป 
- แบบบานเลื่อนทึบ 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค 
- ชั้นวางของ 2 ชั้นปรับระดับได้ 
- รับประกัน 1 ปี 
 

/(ตั้งจ่าย... 
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(ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นต้องใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอ่ืนเคยซื้อ จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 

2.6 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง  
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 107,893 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 5,900 บาท คงเหลือ 101,993 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑส์ำนักงาน  

- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง จำนวน 5,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  

- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

(ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

 
2.7 เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,659,240 บาท 
คงเหลือ 101,993 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 2,000 บาท คงเหลือ 99,993 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑส์ำนักงาน  

- เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 2,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
เก้าอ้ีสำนักงาน  

- ขนาดกว้าง 53 x ลึก 55 x สูง 85 ซม. 
- พนักพิงและท่ีนั่งโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนังทยีมสีดำ 
- มีที่ท้าวแขนพลาสติกขึ้นรูป 
ขาพลาสติกมี 5 ล้อ ก้านล้อหมุนได้รอบ มีโช๊คปรับสูง-ต่ำได้ 
- รับประกัน 1 ปี 

(ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นต้องใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอ่ืนเคยซื้อ จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 
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3. กองช่าง  
หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เหตุผล เนื่องจากถนนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนเทศบาล 9     

หมู่ที่ 9 เป็นถนนสายทางหลักที่ใช้เชื่อมต่อกับถนนหลายสายและใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานเป็น
ระยะเวลานานจึงส่งผลให้ผิวจราจรเกิดการชำรุด ไม่สะดวก ต่อการสัญจรไปมาของประชาชน หาก
ไม่ดำเนินการซ่อมแซมอาจเกิดอันตราย  ต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อีกท้ังการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 
หรือยางมะตอย  ในการก่อสร้างถนนมีข้อดีคือราคาประหยัด สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่ายผู้ใช้
เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุงรักษาและสามารถยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงผิวจราจรได้มากกว่า
วิธีการทั่วไป นอกจากนี้จะทำให้ถนนมีคุณภาพสูงขึ้นสำหรับการขนส่งทางบก ซึ่งจะส่งผลให้ทำให้
เกิดการประหยัดนํ้ามัน   ค่าซ่อมบำรุง  และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดบนท้องถนนจากผู้ใช้ถนนได้ แต่
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมีความจำเป็นต้องขอขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่าย 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งไว้ 2,900,000 บาท คงเหลือ 900,000 
บาท โอนลดงบประมาณ 164,000 บาท คงเหลือ 736,000 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 

- โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัล
ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่  9  ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 
งบประมาณ 164,000 บาท  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนนคสล. (OVERAY) 
รวมไม่น้อยกว่า 360.00  ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร   (ตามแบบเทศบาลกำหนด) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 21 
  ระเบียบ/กฎหมาย 

                        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่ 

นายประทีป ล้ำกลาง  จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย โอนเงินงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
     
นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มี 

ผมขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ยกมือขึ้น 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   มีมติ เป็น เอกฉันท์อนุ มัติ ให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

คะแนนเสียง รับหลักการ 12 เสยีง ไม่รับ – เสยีง งดออกเสียง – เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.2 ญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุน)   
 โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบ้านวัด (ถนนเทศบาล 19) หมู่ที่ 9 

ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคง 
นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.2 เรื่องโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงิน

อุดหนุน ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่น
ญัตติเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ   หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง 

   เหตุผล เนื่องจาก กองช่าง จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนน
เทศบาล 19 หมู่ 9 ตำบลเทพาลัย แต่เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความ
จำเป็นต้องขอขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง 
ที่ มท.5308.32/คง.32317 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่องขอแจ้งค่าใช้จ่าย
ในการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบ้านวัด  

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจ่าย 
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งไว้ 2,900,000 บาท 
คงเหลือ 736,000 บาท โอนลดงบประมาณ 132,372 บาท คงเหลือ 
603,628 บาท  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน      
งบ เงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

- โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบ้านวัด (ถนนเทศบาล 19) หมู่ที่ 9 
ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอำเภอคง จำนวน 132,372 บาท  

เพ่ือย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาด 8 เมตร จำนวน 14 ต้น ย้ายโคมไฟ
สาธารณะขนาด 2X36 จำนวน 5 ชุด (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3 )       
พ.ศ.2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 22 

 
/ระเบียบ... 

 
 



-12- 
 

ระเบียบ/กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) 

พ.ศ.2562 มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน และมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตาม
มาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

นายประทีป ล้ำกลาง   จึงขอเสนอญัตตเิพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย     
นายกเทศมนตรีฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหมอุ่ดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง ดังกล่าวขา้งต้น 
นายจรูญ วิเศษนอก    ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีท่านใด

จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเทพาลัยท่านใดเห็นสมควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติทีป่ระชุม   มีมติ เป็น เอกฉันท์ เห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอำเภอคง โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบ้านวัด (ถนนเทศบาล 
19) หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 
132,372 บาท  

คะแนนเสียง รับหลักการ 12 เสยีง ไม่รับ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.3 ญัตติ  เรื่อง ขออนุ มัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.3 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    

ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่อง
นี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  เพ่ือกัน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์
สำนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น 73,200 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน 3 รายการ ดังนี้  

1.1  เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว  งบประมาณ 9,400 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณฯ หน้า 99) 

 
/1.2 เครื่องปรับอากาศ... 

https://www.phuketcity.go.th/news/detail/4437/data.html
https://www.phuketcity.go.th/news/detail/4437/data.html
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1.2  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 15,000 บีทียู  
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 51,800 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 99)  
 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
    จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 66,420 บาท  

2.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
- โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 9,420 บาท  
- ตู้เกบ็เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,900บาท  
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 5,900 บาท  
- เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 2,000 บาท  
2.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  

22,000  บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (*จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท  
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

2,600 บาท งบประมาณ 5,200 บาท  
 

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค 
จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 96,800 บาท  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 
 

4. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท (รายละเอียดตาม
เทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 137)   

 

5. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 79,500 บาท 

5.1 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
- เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครือ่ง งบประมาณ 21,000 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติ

งบประมาณฯ หน้า 159) 
- ล้อวัดระยะ ดิจิตอล จำนวน 1 อัน งบประมาณ 6,500 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติ

งบประมาณฯ หน้า 161)   
 

5.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 52,000 บาท 

(รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 164) 
 
 
 

 
 

/7. แผนงาน... 
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6. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,327,000 บาท  
6.1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน

เทศบาล 9 (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่  9  ต.เทพาลัย  อ.คง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 
164,000 บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

6.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 15 ต.เทพาลัย  อ.คง  
จ.นครราชสีมา งบประมาณ 364,000 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
หน้า 170)   

6.3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล 17 บ้านถนนนางคลาน 
(ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 
137,000 บาท (รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ  หน้า 171)   

6.4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนน
เทศบาล 15 หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา งบประมาณ 662,000 บาท 
(รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 172)   
 

เหตุผล  
 ตามที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ/โครงการ จำนวน 1,601,470 บาท (หนึ่งล้านหกแสน
หนึ่งพนัสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าวข้างต้น  

เนื่องจาก เทศบาลตำบลเทพาลัย ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
จำนวน 25 โครงการ/รายการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก       “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

 

  ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)            
พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
 
นายประทีป ล้ำกลาง  จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย กันเงิน 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ/โครงการ   จำนวน 1,601,470 บาท (หนึ่งล้านหกแสน
หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 
/นายจรูญ... 
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นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดเห็นสมควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
คะแนนเสียง รับหลักการ 12 เสยีง ไม่รับ – เสยีง งดออกเสียง – เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.4 ญัตติ  ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 

 
นายจรูญ  วิเศษนอก ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.4 เรื่องขออนุญาตเข้าทำ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485        

ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

 
นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปา่ ตามมาตรา 54  

แห่งพระราช บัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485  
 

    หลักการและเหตุผล 
ด้วยศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ได้แจ้งขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ

ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ขยายเวลาใน
การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นเวลา 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 7 
กันยายน 2564 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม อาคารสำนักงาน 
หอประชุม บ้านพักข้าราชการของส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต หากปรากฏว่ายังมีการเข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาตฯ ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามวันเวลาที่กำหนด ประกอบกับเทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ยื่นคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตาม
หนังสือเทศบาลตำบลเทพาลัย ที่ นม 52271/1154 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ปรากฏว่ายัง
ขาดเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม ้คือ หลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นไปตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนทีป่่าไม ้ดังนี้ 

 
/1.เพ่ือทำ... 
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1. เพ่ือทำบ่อกำจัดขยะ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ตามหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ นม 4107 ที่ดินเลขที่ 210 ระวาง 5439 I 2498 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ี 5 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา  

2. เพ่ือสร้างอาคารผลิตน้ำประปา แห่งที่ 2 , 3 และขุดสระน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำดิบใช้สำหรับผลิต
น้ำประปาของเทศบาลตำบลเทพาลัย  ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ นม 4108 ที่ดินเลขที่ 209
ระวาง 5439 I 2498 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ี 39 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา  

3. เพ่ือขุดสระน้ำ เพ่ือกักเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้าน
ถนนนางคลาน ตั้งอยู่ หมู่ที ่10 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อท่ี 2 ไร่ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผา

ป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่
จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดย
ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ข้อ 5 การ

ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (10) เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  
  3.  หนังสือศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ที่ ทส 1621.6/ว 4037 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 

นายประทีป ล้ำกลาง  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน 
นายกเทศมนตรีฯ เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485 เพ่ือขออนุญาตเข้า

ทำประโยชน์ในเขตป่า ณ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ต่อไป 
นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัยได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ เพ่ือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ   

ป่าไม้ พุทธศักราช 2485  มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมหากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดเห็นสมควรเห็นชอบอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2485  ขอให้ยก
มือขึ้น 

 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 

แห่งพระราชบัญญัติปา่ไม้ พุทธศักราช 2485   
คะแนนเสียง รับหลักการ 12 เสยีง ไม่รับ – เสยีง งดออกเสียง – เสียง 

   
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายจรูญ วิเศษนอก    มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆทีจ่ะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในที่ประชุม อีกหรือไมค่รับ 
นายประทีป ล้ำกลาง   อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ทำใหโ้คราช ฝนตกหนักตั้งแต่กลางดกึต่อเนื่องมา 
นายกเทศมนตรีฯ จนถึงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2564 ทำให้น้ำเข้าท่วมขังในชุมชนบ้านวัด ทั้งบ้านของ

ประชาชน และถนนหลายสายในบ้านวัด เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน  ทางคณะผู้บริหาร  
 

/สมาชิกสภา… 
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สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน โดย
งานป้องกันฯ ได้จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง เพ่ือสูบน้ำบริเวณท่อระบายน้ำริมถนน
มิตรภาพบริเวณหน้าบ้านแม่หมอเบญจมาศ เพ่ือสูบน้ำช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจาก
ชุมชน รวมถึงให้เตรียมทราย กระสอบทรายสำหรับไว้กั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้าบ้านเรือน
ประชาชน ขณะนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ทางอำเภอโนนไทยได้มีการ
ระบายน้ำออกตลอดเวลา เนื่องจากปริมาณน้ำมีมากล้นเกินความจุ ซึ่งมวลน้ำมหาศาลนี้ก็
จะถูกปล่อยระบายมายังพ้ืนที่อำเภอพิมาย ตลาดแค รวมถึงพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ต้องการมี
เตรียมความพร้อมไว้รับสถานการณ์ และต้องรีบดำเนินการสูบน้ำเข้าสระน้ำวัดบ้านวัดเพ่ือ
กักเก็บไว้ผลิตน้ำประปา ซ่ึงต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทีไ่ด้อนุมัติติให้โอนเงินงบประมาณ
เพ่ือซื้อเครื่องสูบน้ำ ไว้ใช้เพ่ือสูบน้ำในโอกาสต่อไป หลังเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้กระผมจะ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปดูสถานการณ์น้ำในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เพ่ือช่วยกันวางแผน
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงเตรียมการรับสถานการณ์มวลน้ำจากที่ใกล้เคียงไหลมาในเขต
พ้ืนที่เทศบาล   

    
นายจรูญ วิเศษนอก    มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆทีจ่ะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ในที่ประชุม อีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

ตำบลเทพาลัยในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 

   ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวจิราพร  ผิวผาย) 
                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ลงชื่อ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวอรุณี  อ่อนนอก)                      (นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย            ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย  
            
 
คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
เมื่อวันที่   28  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2564 
 
(ลงชื่อ)       กรรมการ  (ลงชื่อ)            กรรมการ 
          (นางเสน่ห์  สนตาเถร)                        (นายชัยชาญ ราชโพธิ์ทอง) 
 

(ลงชื่อ)         กรรมการ   สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้  
          (นางสุภาวดี  ขาวนอก)     เมือ่วันที่   30    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 
        

                                                                                     (นายจรูญ  วิเศษนอก ) 
                                                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 


