
 
 

รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลเทพาลยั  
สมัยสามญั สมัยท่ีสาม คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน  2564  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ชั้น 2  
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

.......................................... 
 
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. นายสันติ   ท้าวนอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
 9. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
 10. นางสาวจงรักษ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 

/นางสาวอรุณี... 
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นางสาวอรุณี อ่อนนอก   วันนี้ เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564 บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์

ประชุมแล้ว คือจำนวน 11 คน ลาป่วย 1 คน นายวีระ ไปรแดน ประกอบกับทาง
ผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัย ปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ และได้เวลาตามกำหนดนัดหมายแล้ว คือ เวลา 10.00 น. ในการนี้ ดิฉัน 
นางสาวอรุณี อ่อนนอก ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ขอเชิญ 
นายจรูญ วิเศษนอก ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็น
ประธานฯ ในที่ประชุม ครั้งนี้ เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และกล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยประชุมสามัญ สมยั 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมฯ และสมาชิก

สภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ  
  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

- ไม่มี   -  
  
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รบัรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยสามัญ สมัยที ่3     
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

นายจรูญ  วเิศษนอก   ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการ
ประชุม  หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง   

มติที่ประชุมฯ   เห็ นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   
เทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   เมื่อวันที่ 27 กันยายน  
2564 คะแนนเสียง  เห็นชอบ 11 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   ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หลักการและเหตุผล เนื่องจาก เทศบาลตำบลเทพาลัย มีความจำเป็นต้องขอขอ

อนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

1. สำนักปลัดเทศบาล 
    โอนลด 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑก์ารเกษตร  เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำ
พญานาค จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 96,800 บาท  

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภท
รายจ่าย  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน  
23,200 บาท  

    โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (กำลัง
ไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 120,000 บาท  

คุณลักษณะ  
1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลาใน หัวโต  
2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที  
4) ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น  
5) ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์ และสายพาน 
8) อุปกรณ์ประกอบ  

(1) แท่นเหล็กเพ่ือติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อย
กว่า 14 นิ้ว  

(2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร  
(ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์  แต่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
หรือราคาที่หน่วยงานราชการอ่ืนเคยซื้อ จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 ) 
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2. กองช่าง 
โอนลด จำนวน 226,000 บาท 
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภท

รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  134,000 บาท 
- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่าย งบกลาง ประเภท

รายจ่ายเงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน  92,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  
2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 (ซอยไปบ้าน

นายสำเลียง  เฉียงกลาง) หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย  อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน 226,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 

130.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร  (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563   หน้าที่ 13  ลำดับที่ 6 

โอนลด จำนวน 430,000 บาท  
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน  430,000 บาท 
โอนตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  
2.2 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก 

คอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนบ้านวัด-เมืองคง จุดสิ้นสุดบริเวณ
ทางเข้าสระน้ำบ้านถนน   นางคลาน)  หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา จำนวน 
430,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 4.00 ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อย
กว่า 1,000.00  ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร  (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่ 10  ลำดับที่  23 

โอนลด จำนวน 426,000 บาท  
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด

รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน จำนวน 120,000 บาท  
- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวด

รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 26,000 บาท  
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบเงินอุดหนุน 

หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 ชุ มชน จำนวน 
180,000 บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนินงาน 
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการตีเส้นจราจรบน
ผิวทางในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย จำนวน 100,000 บาท 

/โอนตั้งจ่าย... 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  
2.3 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก 

คอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (บริเวณแยกถนนเทศบาล 9  จุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าโรงงานผลิต
หัวแก๊ส) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา จำนวน 426,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 5.00 ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อย
กว่า 1,000.00  ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 426,000 
บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2564     
หน้าที่ 10  ลำดับที่  24 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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 

 
มติทีป่ระชุม   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 ขออนุ มัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายจรูญ  วิเศษนอก  ต่อไปจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ 5.2 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    

ขอเชิญ นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเรื่อง
นี้เข้าที่ประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายประทีป ล้ำกลาง  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

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

/1.แผนงาน... 
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1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ำ
แบบท่อสูบน้ำพญานาค (กำลังไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 
120,000 บาท  (โอนตั้งจ่ายรายการใหม)่  

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค  

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 (ซอยไป
บ้านนายสำเลียง  เฉียงกลาง) หมู่ที่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน 
226,000 บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม)่ 

2.2 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอส
ฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (จุดเริ่มต้นบริเวณแยกถนนบ้านวัด-เมืองคง 
จุดสิ้นสุดบริเวณทางเข้าสระน้ำบ้านถนนนางคลาน)  หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง  
จ.นครราชสีมา จำนวน 430,000 บาท 

2.3 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอส
ฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (บริเวณแยกถนนเทศบาล 9  จุดสิ้นสุด
บริเวณทางเข้าโรงงานผลิตหัวแก๊ส) หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง   จ.นครราชสีมา 
จำนวน 426,000 บาท 

เหตุผล  
 ตามที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ/โครงการ จำนวน 
1,202,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ดังกล่าวข้างต้น  

เนื่องจาก เทศบาลตำบลเทพาลัย ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ จำนวน 4 โครงการ/รายการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

    ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

 

นายประทีป... 



 

 

 
 


