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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. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 9. นางสาวธีรนาถ มีชื่อ  นักวิชาการศึกษา 
 10. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 11. นางสาวจงรักษ ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 

/นางสาวอรุณี... 
 



-2- 
 
นางสาวอรุณี อ่อนนอก   วันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
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 2 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 สมัยที่สอง ประจำปี  2564 
   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก เมื่อวันที่  6 

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

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  23   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

          ลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยดำเนินการ
ต่อไปค่ะ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
นายจรูญ  วเิศษนอก  1.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
ประธานสภาเทศบาลฯ  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 

   ตามที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๑  – ๒ ๕ ๖ 5 )  เพ่ิ ม เติ ม   (ฉบั บที่  3 ) พ .ศ .2 5 6 4  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
/(ฉบับที3่)... 
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นายจรูญ  วเิศษนอก (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลเทพาลัย  และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ไปแล้ว

นั้น 
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ  ๒2  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)       
พ.ศ.2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัยต่อไป         

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

1.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 แก้ไข ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

ตามที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น 
 อ าศั ย อ ำน าจตามความ ใน ห มวด ที่  5  ข้ อ  2 1  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2564 

นายจรูญ  วเิศษนอก   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  เมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการ
ประชุม  หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง   

มติที่ประชุมฯ   เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   
เทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2564
คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง      

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี – 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ    
พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่อง
นี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล จึงขอเชิญแถลงญัตติต่อประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลได้รบัทราบเพื่อพิจารณา ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเทพาลัย จะได้เสนอร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพาลัย จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  
1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,759,162.25 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 55,374,855.15 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,154,179.75 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 

โครงการ รวม 95,463.60 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ 

รวม 86,695.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 รายรับจริง จำนวน 32,724,591.21 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จำนวน 119,200.89 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 151,099.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 487,854.80 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน   39,022.68 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 17,261,081.84 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน 14,666,332.00 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,791.00 บาท 

 
/2.3 รายจ่าย... 
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นายประทีป ล้ำกลาง  2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 28,736,525.07 บาท ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรีฯ  งบกลาง    จำนวน 7,981,531.06 บาท 
  งบบุคลากร   จำนวน 11,023,337.42 บาท 

งบดำเนินงาน   จำนวน 6,315,453.56 บาท 
งบลงทุน    จำนวน 2,470,923.03  บาท 
งบเงินอุดหนุน   จำนวน   945,280.00   บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จำนวน 10,791.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ 
จำนวน 5,130,605.60 บาท 

    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
    3. งบเฉพาะการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 119,200.89 500,000.00 300,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,099.00 224,500.00 296,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 487,854.80 576,000.00 570,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,022.68 55,000.00 52,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,000.00 2,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 

797,177.37 1,357,500.00 1,220,000.00 

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  รายรับจริง จำนวน 2,715,196.43 บาท 

  รายจ่ายจริง จำนวน 2,709,011.91 บาท 

  กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จำนวน 0.00 บาท 

  ยืมเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 

  กำไรสะสม จำนวน 0.00 บาท 

  เงินสะสม จำนวน 4,848,969.30 บาท 

  ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,900,532.76 บาท 

  เงินฝากธนาคาร จำนวน 6,567,997.17 บาท 

  ทรพัย์รบัจำนำ จำนวน 0.00 บาท 
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รายรับ 
รายรับจรงิ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจดัสรร 17,261,081.84 19,559,000.00 19,980,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

17,261,081.84 19,559,000.00 19,980,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,666,332.00 16,283,500.00 16,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น 

14,666,332.00 16,283,500.00 16,000,000.00 

รวม 32,724,591.21 37,200,000.00 37,200,000.00 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 7,981,531.06 9,621,315.00 9,753,880.00 
  

งบบุคลากร 11,023,337.42 14,269,120.00 15,118,960.00 
  

งบดำเนินงาน 6,315,453.56 8,073,548.00 7,695,060.00 
  

งบลงทุน 2,470,923.03 4,131,950.00 3,604,700.00 
  

งบเงินอุดหนุน 945,280.00 1,084,067.00 1,027,400.00 
  

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 28,736,525.07 37,200,000.00 37,200,000.00 
 
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) 

1. รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         

  ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ 514,842.00 648,742.00 716,700.00 716,700.00 

  ค่าบริการประจำเดือน 5,065.00 42,240.00 60,000.00 60,000.00 

  ดอกเบี้ย         

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 18,187.00 22,984.43 0.00 23,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 100.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ด 740.00 1,230.00 300.00 200.00 

  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป 

3,000,000.00 2,000,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 

รวมรายรับ 3,538,834.00 2,715,196.43 3,700,000.00 3,700,000.00 

 
2. รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 16,123.00 15,339.00 28,740.00 31,500.00 

งบบุคลากร 428,183.00 692,820.00 1,571,160.00 1,573,920.00 

งบดำเนินงาน 1,602,293.64 1,482,052.91 1,693,000.00 1,832,580.00 

งบลงทุน 965,000.00 518,800.00 407,100.00 262,000.00 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมรายจ่าย 3,011,599.64 2,709,011.91 3,700,000.00 3,700,000.00 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2542 มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้าง  ที่นำมาจากรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและหรือเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด 

1) เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน  จำนวน 10,370,800   บาท 
2) เงินค่าจ้าง          จำนวน  2,707,800   บาท 
3) ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       จำนวน  1,516,000   บาท 
4) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 96,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรตาม ม.35 จำนวนทั้งสิ้น 14,690,600 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 38.66  ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.     
ที่ มท 0809.1/ว 41 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 
 

/โครงการ... 
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4. โครงการก่อสร้างและครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี   
พ.ศ.2565 

 
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน ปรากฏใน

แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 10 ตัดกับถนนเทศบาล 11 (จุดเริ่มต้น
บริเวณที่นา นายใย เฉียงกลาง จุดสิ้นสุดบริเวณ 
คสล .เดิ มที่ น า น างถวิล  ดอนกลาง) หมู่ ที่  9         
ต.เทพาลัย   อ.คง จ.นครราชสีมา 

270,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 16 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิมทางลงถนน
บ้ านวัด -เมื องคง) หมู่ ที่  10 ต.เทพาลั ย  อ .คง          
จ.นครราชสีมา 

427,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
เทศบาล 18 ซอย 1 หมู่ที่  10 ต.เทพาลัย อ.คง      
จ.นครราชสีมา 

234,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

4 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) 
ถนนเทศบาล 17 บ้านถนนนางคลาน (ช่วงต่อจาก
ท่อระบายน้ำเดิม) หมู่ที่  10 ต.เทพาลัย อ.คง            
จ.นครราชสีมา 

489,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

5 โครงการก่ อสร้ าง เสริมผิ วจร าจรถนน  คสล . 
(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 
11 (ช่ ว งที่  1) ห มู่ ที่  15 ต .เท พ า ลั ย  อ .ค ง             
จ.นครราชสีมา 

498,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

6 โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิว
จราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 ไปบ้านมะค่า 
(จุ ด เริ่ ม ต้ น Sta.0+148 จุ ดสิ้ น สุ ด Sta.0+266)       
หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย  อ.คง จ.นครราชสีมา 

384,000 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

7 รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  
-แบบดับเบิ้ลแค็บ 

854,000 งานบริหาร
ทั่วไป 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

8 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น 

250,000 การศึกษา กองการศึกษา 

 รวมจำนวน 8 โครงการ  3,406,000   

 
 

/บันทึก... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 
หลักการ 

 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,416,760 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 820,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,719,360 
  แผนงานสาธารณสุข 1,845,420 
  แผนงานเคหะและชุมชน 2,189,880 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,120,900 
  แผนงานการเกษตร 123,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 9,753,880 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,200,000 
 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ  ต่อไป 

 

 
/เทศบัญญัติ... 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเทพาลัย 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดย
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,900,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,416,760 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 820,800 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,719,360 

  แผนงานสาธารณสุข 1,845,420 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,189,880 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 135,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,120,900 

  แผนงานการเกษตร 123,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,753,880 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,200,000 
 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ดังนี้  
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 31,500 

งบบุคลากร 1,573,920 

งบดำเนินงาน 1,832,580 

งบลงทุน 262,000 

รวมรายจ่าย 3,700,000 
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ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

นายประทีป ล้ำกลาง  และบัดนี้ข้าพเจ้าเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 

บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยก
อธิบายรายละเอียดตามแผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นำส่งให้ทุก  
ท่านแล้ว 

 
นางสาวอรุณี อ่อนนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554) 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดยีวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตส่ภาท้องถิ่นมีมติรบัหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิน่ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 

 
นายจรูญ วิเศษนอก   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไมม่ี ผมขอมติที่ประชุมหากสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลเทพาลัยท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระทีห่นึ่ง  ขอให้ยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
คะแนนเสียง รับหลักการ 12 เสียง ไม่รับ – เสยีง งดออกเสียง – เสียง 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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- คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติฯ 

นายจรูญ วิเศษนอก  ตามมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม  
ประธานสภาฯ 2564 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีจำนวน 3 คน คือ  

1. นายวีระ  ไปรแดน 
2. นายวัลลภ  เทพาลัย 
3. นางอนงค์  เขมา 

เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติแล้วต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอระยะเวลา
ในการเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะใช้ระยะเวลา  กี่วันจากวันที่เท่าไร
ถึงวันที่เท่าไร  ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตตินั้นจะต้องไม่น้อยกว่า  24  
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลฯ ขอ 
ปลัดเทศบาลฯ  อนุญาตชี้แจงระเบียบเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้น เมื่อสภา

ท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ซึ่งข้อ ๔๙ 
ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 

  ในขั้นตอนนี้ เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการของเทศบัญญัติฯแล้ว  ต้องส่งไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว  
ก็ ให้ สภาท้องถิ่นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญั ตติที่ ได้ตั้ งไว้แล้ว  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ นั้น 

ส่วนในกรณี ที่ สภาท้องถิ่นยั งไม่ ได้ตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติ ไว้  หรือตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๐๖ (๔) ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาฯสภาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๗   โดยที่
ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมี
จำนวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบฯข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕  กำหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   

เมื่อได้กรรมการแปรญัตติตามจำนวนแล้ว  สภาท้องถิ่นต้องมีมติกำหนดระยะเวลา
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นคำแปรญัตติ (ข้อ ๔๙ วรรค
หนึ่ ง) อีกทั้งสภาท้องถิ่นต้องมีมติกำหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไป
ดำเนินการพิจารณาแปรญัตติโดยละเอียดภายหลังจากที่ได้รับคำแปรญัตติมาจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้ว  โดยกำหนดเป็นระยะเวลากี่วัน ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และเวลาใดถึง
เวลาใดในแต่ละวัน รวมทั้งสถานที่ที่กรรมการแปรญัตติพิจารณา (ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ ข้อ 
๑๑๐)  

/นางเสน่ห์... 



 


