
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2564 

วันที ่6  สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00 น. 
ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

ผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน ประธานสภา ครรชิต  รัตนวัน  
2 นายมงคล  นาคแท้ รองประธานสภา มงคล  นาคแท้  
3 นางล าใย  สายหยุด ส.อบต.หมู่ 2 ล าใย  สายหยุด  
4 นายวิรัตน์  ค้าข้ึน ส.อบต.หมู่ 2 วิรัตน์  ค้าข้ึน  
5 นางโสภาภรณ์  คนพิมาย ส.อบต.หมู่ 3 โสภาภรณ์  คนพิมาย  
6 นางละม่อม  ช่างพะเนาว์ ส.อบต.หมู่ 4 ละม่อม  ช่างพะเนาว์  
7 นายศุภกิตติ ์ ศรีนอก ส.อบต.หมู่ 4 - ลา 
8 นายพนม  ยอดนอก ส.อบต.หมู่ 5 พนม  ยอดนอก  
9 นายเสริม  แก้วไพฑูรย์ ส.อบต.หมู่ 5 เสริม  แก้วไพฑูรย์  
10 นายสมชาย  เอียการนา ส.อบต.หมู่ 6 สมชาย  เอียการนา  
11 นายอ านวย  รามหริ่ง ส.อบต.หมู่ 6 อ านวย  รามหริ่ง  
12 นายจันทร์ดี  พรมชาติ ส.อบต.หมู่ 7 จันทร์ดี  พรมชาติ  
13 นางอุดม  หอมจันทร์ ส.อบต.หมู่ 7 อุดม  หอมจันทร์  
14 นางค ามูล  ชัยชนะ ส.อบต.หมู่ 8 ค ามูล  ชัยชนะ  
15 นายตุ้ง  พรมเสน ส.อบต.หมู่ 8 ตุ้ง  พรมเสน  
16 นางสายทอง  จันชุม ส.อบต.หมู่ 9 สายทอง  จันชุม  
17 นางลาวี  ดีเกษม ส.อบต.หมู่ 9 ลาวี  ดีเกษม  
18 นางละออง  วาดพิมาย ส.อบต.หมู่ 11 ละออง  วาดพิมาย  
19 นายมานะ  เขียนโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 11 - ลา 
20 นายสมเกียรติ  จั่นขุนทด ส.อบต.หมู่ 12 สมเกียรติ  จั่นขุนทด  
21 นางสมจิตร  ป้องชาลี ส.อบต.หมู่ 13 สมจิตร  ป้องชาลี  
22 นายจ าลอง  สุวรรณรัตน์ ส.อบต.หมู่ 13 จ าลอง  สุวรรณรัตน์  
23 นางจ าลอง  หมั่นคง ส.อบต.หมู่ 14 จ าลอง  หมั่นคง  
24 นายเรรัย  พิรักษา ส.อบต.หมู่ 14 เรรัย  พิรักษา  
25 นายน้อย  ค าลาย ส.อบต.หมู่ 16 - ลา 
26 นายจุนท์  จริงโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 17 จุนท์  จริงโพธิ์  
27 นางอุไร  เจือหนองคล้า เลขานุการสภา อบต. อุไร  เจือหนองคล้า  
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เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก นายก อบต. พิสุทธิ์   พร้อมจะบก  
2 นายไหล  พรมชาติ รองนายก อบต. ไหล  พรมชาติ  
3 นายแฉล้ม  ชีโพธิ์ รองนายก อบต. แฉล้ม  ชีโพธิ์  
4 นางสุพร  งามสุขศรี เลขานุการนายก อบต. สุพร  งามสุขศรี  
5 นางกฤตยา  แรงสูงเนิน รองปลัด อบต. กฤตยา  แรงสูงเนิน  
6 นางสาวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รชต์พร  เพ็งประเสริฐ  
7 นายพิเชษฐ์  คงนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิเชษฐ์  คงนอก  
8 นางอาภาพร  จินตนามณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อาภาพร  จินตนามณีรัตน์  
9 นางสาวสุภาภรณ์  รัตนวัน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภาภรณ์  รัตนวัน  
10 นางจิราภรณ์  ยังกลาง นักจัดการงานทั่วไป จิราภรณ์  ยังกลาง  
11 นางสาวทัศณียา  จันทมุด นักวิชาการศึกษา ทัศณียา  จันทมุด  
12 นางเกษศินี  โทสิงห์ เจ้าพนักงานพัสดุ เกษศินี  โทสิงห์  
13 นางสาวนงค์นุช  เกาะสังข์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นงค์นุช  เกาะสังข์  
14 นางสาวรส  จ าปาเรือง นักทรัพยากรบุคคล สาวรส  จ าปาเรือง  
15 นางสาวกฤษณา  สียางนอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน กฤษณา  สียางนอก  
16 นายบุญชู  ห่วงยวนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ บุญชู  ห่วงยวนกลาง  

 
ผู้มาประชุม         24  คน 
ผู้ไม่มาประชุม       3  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   16  คน 
 

เริ่มประชุม เวลำ  09.10 น. 
   เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยมาครบองค์ประชุม  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ให้สัญญาณเข้าห้องประชุม  ว่าที่ร้อยตรีครรชิต   รัตนวัน  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัยตรวจนับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยครบองค์ประชุม   จึงจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  กล่าวสวดมนต์  และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
     1.1 จังหวัดนครราชสีมาได้ออกค าสั่งเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส าหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 119/2564 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 จึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  เพ่ือลดการแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่ดังนี้ 
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   1) การลดและจ ากัดการเคลื่อนย้ายของบุคคล ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
เลี่ยง จ ากัด หรืองดเว้นการกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรือที่พ านักโดยไม่จ าเป็น 

   2) ห้ามบุคคลใดในจังหวัดนครราชสีมาออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 
นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุณาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

   3) กรณีที่ได้รับการยกเว้น ตามข้อ 2 ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการขนส่งสินค้า
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  เช่น ขนส่งอาหาร  ยา  เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์  ด้านการ
ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน  ด้านประกอบอาชีพ ฯลฯ 

   4)  การก าหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม  และการตรวจคัดกรองการ
เดินทางเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

   5) การขนส่งสาธารณะ โดยจ ากัดจ านวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุ
ผู้โดยสาร 

   6) มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
เช่น การจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้าหรือสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายกัน  ให้เปิดบริการเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาเก็ต ฯลฯ 

   7) มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  
   8) มาตรการเพ่ือการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถาน

ประกอบการ  หรือโรงงานในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  
   9) ให้ปิดสถานที่ หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว  เช่น  สถานบริการ ตามพรบ.สถานบริการพ.ศ 2509 สถาน
บันเทิง  สนามม้า โรงภาพยนตร์  ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็ก ฯลฯ  

   10) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 5 
คน  หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  

   11) กิจการที่ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 10 เช่น  กิจกรรมเกี่ยวกับ
การขนย้ายประชาชน ฯลฯ 

   12) การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งข้ันสูงสุดเต็มจ านวน  

   13) การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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     1.2 ตามที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) อ าเภอคงได้มีมติให้ทุกหมู่บ้าน  และทุกต าบลจัดหาสถานที่กักกันตัวระดับ
ครอบครัว  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  และระดับต าบล  เพ่ือป้องกันและยับยั้งการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดสถานที่กักตัว
ระดับต าบลคือ 

   - ศาลาวัดบึงบริบูรณ์ หมู่ 6  
   - กุฎิวัดคอนเมืองหมู่ 2  
   - ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพาลัย 
   และทางองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ก าหนดสถานที่พักคอยส าหรับผู้ติด

เชื้อระดับต าบล (Community Isolation : CI) ที่ศาลาชัยเกิดผล  วัดเทพาลัย  
     1.3 ตามที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือประสบภัยโรคระบาดลัมปีสกินไปแล้วนั้น มีโค

ตาย จ านวน 12 ตัว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  อยู่ระหว่างประสานงานก าหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือ
พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ  

     1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด”
ปี 2564 การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ท าการมาทุกปี  ระยะเวลาเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 
25 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นการรณรงค์ในสถานการณ์ไม่ปกติจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  แต่ถือเป็นโครงการส าคัญที่
จะท าให้ประชาชนได้ใช้โอกาสลด  ละ เลิก แอลกอฮอล์  เพ่ือเป็นการรักษาสุขภาพและเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 2.1  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564

เมื่อคราวประชุมวันที่  25 พฤษภาคม 2564 
 2.2  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เมื่อคราวประชุมวันที่  13 กรกฎาคม 2564 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564

เมื่อคราวประชุมวันที่  25 พฤษภาคม 2564 และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อคราวประชุมวันที่  13 กรกฎาคม 2564  

 มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมร่ับรองด้วยคะแนนเสียง   -     เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  พิจำรณำโอนงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางอุไร  เจือหนองคล้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่

ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  เนื่องจากปัจจุบันใกล้เวลาสิ้นงบประมาณ  จากการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  มีงบประมาณเหลือจ่ายหลายโครงการและยัง
มีหลายโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 
จึงเห็นสมควรที่จะต้องโอนงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นมาตั้งเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอรายละเอียด
โครงการฯ ที่จะขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ขอเชิญ 

นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ชี้แจงฯ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการไปตามแผน 
นายก อบต. ด าเนินงานเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วแต่มีบางรายการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้ทันใน

ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็น
เร่งด่วน  เช่น  โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์เด็กเล็กบ้านคอนเมือง  รายละเอียดโครงการที่
จะขอโอนมีดังต่อไปนี้ 

 1. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ต ำบลเทพำลัย อ ำเภอคง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวนเงิน 82,000 บำท 

รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงินที่

โอน 
งบประมำณ

หลังโอน 
เหตุผล/ค ำชี้แจง 

กำรโอนงบประมำณ 
      ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน่วยงานกองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค   
โอนลด  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK) ต้ังไว้ 100,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(-)82,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณโดยตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
 
โอนตั้งใหม่  

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านคอนเมือง 
ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ  
82,000 บาท  
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รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงินที่

โอน 
งบประมำณ

หลังโอน 
เหตุผล/ค ำชี้แจง 

กำรโอนงบประมำณ 
โอนตั้งใหม่ (1) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง 
ต้าบลเทพาลัย อ้าเภอคง  
จังหวัดนครราชสีมา  
จ้านวนเงิน 82,000 บาท 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
(+)82,000 

 
 
 
 
 

 
0 

 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอโอนงบประมาณ  เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -     เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้เสนอรายละเอียดโครงการต่อไป 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ขอชี้แจง  2. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ต ำบลเทพำลัย 
นายก อบต. อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ งบประมำณ 190,000 บำท  

รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงินที่

โอน 
งบประมำณ

หลังโอน 
เหตุผล/ค ำชี้แจง 

กำรโอนงบประมำณ 
      ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หน่วยงานกองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค   
โอนลด 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK) ต้ังไว้ 100,000 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 (จาก
ถนนคสล.เดิมเชื่อมต าบลกระเบื้อง
ใหญ่)  

 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(-)18,000 
 
 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โอนตั้งใหม่  
โครงการวางท่อระบาย
น้ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคอนเมือง  
ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 
งบประมาณ  
190,000 บาท 
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รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงินที่

โอน 
งบประมำณ

หลังโอน 
เหตุผล/ค ำชี้แจง 

กำรโอนงบประมำณ 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที ่3 
(ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน-ที่นา
นางสาวเรณู  เลี่ยมกระโทก)  
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (นางสุภาพ  หมวดโพธิ์ – บ้าน
นางละออง  วาดพิมาย)  
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
16 (จากที่นานายฉ่ า  ทิพย์วันนา-
วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม)  
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 
(จากถนนเจนจบทิศ  ถึงบ้านบุ
ต าแย)  
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 
11 (จากศาลปู่ตา –ที่นานายมานะ  
เขียนโพธิ์) 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 
(จากบ้านนายจ านัล  ศรีนอก – 
ศาลาประชาคม)  
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4        
(จากบ้านนางสุภาพ  กิ่งสันเทียะ –
บ้านนางสาวน้อย  เทินสะเกษ)  
10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้าน
ไร่ นายทวี  เกษทิม-ถนนลาดยาง
บ้านหนองพรานปาน)  
11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านกระถิน หมู่ที่ 5 (ช่วงถนน 
ลาดยางกระถินหนองบัวจากนา
นายประยูร  ขนานไพร – ที่นา 
นายอมร  เพชรแสน) 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 

1,500 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)2,000 
 
 
 

(-)1,500 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงินที่

โอน 
งบประมำณ

หลังโอน 
เหตุผล/ค ำชี้แจง 

กำรโอนงบประมำณ 
12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (ที่นานาย
ผจญ  เทพนอก – ที่นานาง 
โสภาภรณ์  คนพิมาย)  
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14            
(จากที่นานางหลงมา   หมั่นคง - 
ที่นานายสงบ  เกนอก)  
โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย ต้ังไว้ 250,000บาท 
โอนตั้งใหม่ (2) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการวางท่อระบายน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง 
ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวนเงิน  
190,000 บาท 
 

1,500 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,000 
 
 
 
 
 
 
 

 (-)1,500 
 
 
 

(-)1,000 
 
 
 
 

(-)158,000 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(+)190,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 

92,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอโอนงบประมาณ  เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้เสนอรายละเอียดโครงการต่อไป 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ขอชี้แจงฯ รายการที่ 3 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  
นายก อบต. เข้าปกหนังสือ ฯลฯ รายละเอียดดังนี้  
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รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงิน

ที่โอน 
งบประมำ
ณหลังโอน 

เหตุผล/ค ำชี้แจง 
กำรโอนงบประมำณ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  หน่วยงานส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย ต้ังไว้ 250,000บาท 
โอนเพิ่ม (3) 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่า
รับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าตัก
สิ่งปฏิกูล จ้างเหมาบริการ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ   
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งบประมำณที่ตั้งไว้ 

ไม่พอจ่ำย 
17,000+139,255 

=156,255 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอโอนงบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ไม่พอจ่าย  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้เสนอรายละเอียดโครงการต่อไป 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ชี้แจงฯ รายการที่ 4  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
นายก อบต. (ระบบ Inverter) จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 64,800 บาท รายละเอียดดังนี้ 
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รำยกำร 
งบประมำณ

ก่อนโอน 
จ ำนวนเงิน

ที่โอน 
งบประมำ
ณหลังโอน 

เหตุผล/ค ำชี้แจง 
กำรโอนงบประมำณ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  หน่วยงานส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทพาลัย ต้ังไว้ 250,000บาท 
โอนตั้งใหม่ (4) 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับ-
อากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ราคาเครื่องละ 
32,400 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 64,800 บาท 
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ตั้งรำยกำรใหม่ 
เนื่องจากมีความ

จ าเป็นติดตั้งอาคาร
หอประชุม

อเนกประสงค์และ
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว ้

 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ขอโอนงบประมาณ  เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
 

 5.2  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2563  ข้อ 23 ก าหนดว่าให้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม
ซึ่งเป็นการเร่งรัดให้งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้ทันภายในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
รายละเอียดการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยชี้แจง 
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นางอุไร  เจือหนองคล้า อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
เลขานุการสภาอบต. 2564  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 ก าหนดว่า  ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้
งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้ทันภายในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติดังนี้ 

 1.  การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
   การตั้ งงบประมาณด้านรายรับ  ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่ วไป  และตั้ ง

งบประมาณรายจ่ายให้กระท าตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2.  การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ให้นายอ าเภอก ากับดูแลการปฏิบัติ  เพ่ือให้การเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ  

 3.  การด าเนินการเมือ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อบัญญัติประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แผนงาน  โครงการประเภทรายจ่ายเพ่ือการลงทุนให้ประชาชนทราบ  และ
การจัดหาพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 4.  การรายงาน 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณการจ่ายประจ าปี

และงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น จ านวน 1 ชุด ไปยังอ าเภอภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผย  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ประกาศรายงานการ
รับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ 

   กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
   1. ให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ตามรูปแบบ งป.1 , 

งป.2, งป.๓ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
   2. ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยเร็ว และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่๑๕ สิงหาคม เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม 

   แนวทำงกำรตั้งงบประมำณด้ำนรำยรับ 
   -  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมาณการรายรับทั้งปีให้ครบทุกหมวด

รายรับ  ให้ประมาณการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา   
   - เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรร  อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน อุดหนุนตาม

อ านาจหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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   แนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
     1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย 
   - งบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่ายให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย

ตลอดปี  และให้น าเงินส ารองจ่ายในงบกลางไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   - การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
   - การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
   2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณี เยียวยาหรือ

ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

   3. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชน การส่งเสริม
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ฯลฯ 

   4. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการจัดงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่  เช่น การจัดงานเพื่อส่งเสริม  บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น การจดังานเพ่ือส่งเสริมการกีฬา  การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ 

   5. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะจ่ายเป็นค่าตอบแทน(งบด าเนินงาน)
รายจ่ายประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 

   6.  การตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสั่ง
ใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ เช่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

   7. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

   8. การด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ การขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

   9. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคม การ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   10. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  

   11. การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   12. การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ า 
   13. การตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ในภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ค านึงถึงสถานะทางการคลัง 
   14. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์ของคนในชาติ  
   15. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯลฯ 
   16. การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ ์ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
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   17. การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ  การก าจัดขยะมูลฝอย  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

   18. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง 
เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

   19. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษ ฯลฯ 

   20. การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  เช่น การสมทบเงินกองทุนประกันสังคม 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเงิน สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น  ต่อไปขอ
เชิญนายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี้ 
นายก อบต. ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  จะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยอีกครั้ง
หนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานฯ  และสมาชิกทุกคนได้ทราบถึงสถานะ การคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

 1.  สถำนะ กำรคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเทพาลัย มีสถานะการเงิน  ดังนี้   
    1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน 22,932,960.18 บาท 
    1.1.2  เงินสะสม    จ านวน 55,694,820.56 บาท 
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  11,502,520.31 บาท 
    1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน   และยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน   2   โครงการ  รวม  29,595.56  บาท 
    1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  1 โครงการ 

รวม  10,456.00  บาท 
   1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท 
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 2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
   1)  รายรับจริงทั้งสิ้นจ านวน  35,655,056.50  บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร   จ านวน 26,707.57   บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 170,866.63 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน   94,382.11 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน   -   บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน       18,600.00 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน จ านวน  -    บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,641,383.18 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,703,117.01 บาท 
   2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  17,479,091.38  บาท 
   3)  รายจ่ายจริง จ านวน  31,788,870.11 บาท  ประกอบด้วย 
    งบกลาง   จ านวน 11,736,007.00 บาท 
    งบบุคลากร  จ านวน 11,301,331.00 บาท 
    งบด าเนินงาน  จ านวน  3,138,892.11 บาท 
    งบลงทุน   จ านวน  4,205,300.00 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น  จ านวน          -  บาท 
    งบเงินอุดหนุน  จ านวน  1,407,340.00 บาท 
   4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
    จ านวน 6,600,000.00  บาท 
   5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  2,479,770.00 บาท 
   6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00  บาท 
   7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน               0.00  บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 

 

รำยรับ รำยรับจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 

 
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 

รำยได้จัดเก็บ       
หมวดภาษีอากร 17,369.11 55,000.00 18,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 117,052.25 78,200.00 123,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 308,327.49 250,000.00 310,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,520.00 15,500.00 500.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 458,268.85 399,200.00 452,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 17,801,757.98 

 
 

19,585,000.00 

 
 

18,646,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
17,801,757.98 

 
19,585,000.00 

 
18,646,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

22,740,466.00 

 
 

24,629,420.00 

 
 

24,975,220.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 22,740,466.00 

 
24,629,420.00 

 
24,975,220.00 

รวม 41,000,492.83 44,613,620.00 44,073,220.00 
 
 ค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร ประมำณกำร 

  ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

งบกลาง 13,571,204.70 14,909,342.00 15,221,550.00 

งบบุคลากร 12,954,210.00 14,789,388.00 14,484,120.00 

งบด าเนินงาน 4,602,873.71 7,757,190.00 7,290,590.00 

งบลงทุน 2,797,165.35 4,697,700.00 4,608,960.00 

งบเงินอุดหนุน 2,187,540.00 2,440,000.00 2,448,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 36,130,993.76 44,613,620.00 44,073,220.00 

รวม 36,130,993.76 44,613,620.00 44,073,220.00 
 

 



-16- 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,070,025.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 980,060.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 

 แผนงานการศึกษา 7,170,580.00 
แผนงานสาธารณสุข 788,420.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 735,410.00 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 55,920.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,977,735.00 
แผนงานการเกษตร 63,520.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
แผนงานงบกลาง 15,221,550.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 44,073,220.00 
 
  

 รายละเอียดประมาณการรายรับและรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปแล้วนั้น  ถามที่ประชุมว่าจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงนับองค์ประชุม  ปรากฏว่าสมาชิกสภาฯ  อยู่ครบองค์
ประชุม จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 หรือไม ่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
 

 5.3 พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายในการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นางอุไร  เจือหนองคล้า อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาอบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
   1.  คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่

เกิน 7 คน 
   2. คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ข้อ 104 คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นมีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภา
ท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอ
ชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติอย่างอ่ืนให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 
12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนกี่คน  

นายเรรัย  พิรักษา เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
ส.อบต. ม.14 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
นายจันทร์ดี  พรมชาติ รับรอง 
ส.อบต. ม.7 
นายจ าลอง  สุวรรณรัตน์ รับรอง 
ส.อบต. ม.13 
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีผู้ใดเสนออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอจึงถือ

ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

นายเรรัย  พิรักษา ขอเสนอ นางละม่อม  ช่างพะเนาว์  ส.อบต. ม.4 
ส.อบต. ม.14 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
นางละออง วาดพิมาย รับรอง 
ส.อบต. ม.11 
นางสมจิตร  ป้องชาลี รับรอง 
ส.อบต. ม.13 
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอ่ืนอีก

หรือไม่   เมื่ อไม่มีผู้ ใด เสนอ  จึ งถือว่า นางละม่อม  ช่ างพะเนาว์  ได้ รับ เลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  และขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายจ าลอง สุวรรณรัตน์ ขอเสนอ นายสมเกียรติ จั่นขุนทด  ส.อบต. ม.12 
ส.อบต. ม.13 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
นางละม่อม  ช่างพะเนาว ์ รับรอง 
ส.อบต. ม.4 
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นางค ามูล ชัยชนะ รับรอง 
ส.อบต. ม.8 
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอ่ืนอีก

หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงถือว่า นายสมเกียรติ จั่นขุนทด ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2  และขอให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นางค ามูล ชัยชนะ ขอเสนอ นางโสภาภรณ์  คนพิมาย  ส.อบต. ม.3 
ส.อบต. ม.8 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 คน 
นายจ าลอง สุวรรณรัตน์ รับรอง 
ส.อบต. ม.13 
นางล าใย  สายหยุด รับรอง 
ส.อบต. ม.2 
ประธานสภาฯ ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติอ่ืนอีก

หรือไม่   เมื่ อไม่มีผู้ ใด เสนอ  จึ งถือว่า นางโสภาภรณ์   คนพิมาย ได้รับ เลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  และผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน 3 คน  ได้แก่ 

 1.  นางละม่อม  ช่างพะเนาว์   ส.อบต. ม.4 
 2.  นายสมเกียรติ จั่นขุนทด ส.อบต. ม.12 
 3.  นางโสภาภรณ์  คนพิมาย   ส.อบต. ม.3 
   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว  จึงปรึกษาที่ประชุมว่าจะก าหนดวันยื่นขอ

แปรญัตติเมื่อใด เพ่ือการก าหนดวันยื่นขอแปรญัตติฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับการ
ยื่นขอแปรญัตติควรเริ่มตั้งแต่วันที่  7-9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. สถานที่ยื่น 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย(ชั้น 2)  ขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ชี้แจงฯ 

นางอุไร  เจือหนองคล้า เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว  จะขอนัดประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ 
เลขานุการสภาอบต. ในวันนี้ เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอในวาระนี้หรือไม่  ขอเชิญ 
นายสมเกียรติ จั่นขุนทด ขอสอบถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยว่า  โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ 
ส.อบต. ม.12 ม.12 ท าไมผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาด าเนินการ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ชี้แจงฯ 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.12 ปัจจุบันผู้รับจ้างเซ็นสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับ 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูท านา  ผู้รับจ้างยังหาดินที่

จะมาถมถนนไม่ได้ ขณะนี้สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนอในวาระนี้หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้เสนอ  จึงนัดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเทพาลัย   สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15  สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้เข้าร่วมประชุม  และกล่าว
ปิดประชุม 

 

 เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 
 
 

     ลงชื่อ       อุไร  เจือหนองคล้า      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอุไร  เจือหนองคล้า) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 



ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ.2564 

วันที ่15  สิงหำคม 2564 เวลำ 09.00 น. 
ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 

ผู้เข้าประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน ประธานสภา ครรชิต  รัตนวัน  
2 นายมงคล  นาคแท้ รองประธานสภา มงคล  นาคแท้  
3 นางล าใย  สายหยุด ส.อบต.หมู่ 2 ล าใย  สายหยุด  
4 นายวิรัตน์  ค้าข้ึน ส.อบต.หมู่ 2 วิรัตน์  ค้าข้ึน  
5 นางโสภาภรณ์  คนพิมาย ส.อบต.หมู่ 3 โสภาภรณ์  คนพิมาย  
6 นางละม่อม  ช่างพะเนาว์ ส.อบต.หมู่ 4 ละม่อม  ช่างพะเนาว์  
7 นายศุภกิตติ ์ ศรีนอก ส.อบต.หมู่ 4 ศุภกิตติ ์ ศรีนอก  
8 นายพนม  ยอดนอก ส.อบต.หมู่ 5 พนม  ยอดนอก  
9 นายเสริม  แก้วไพฑูรย์ ส.อบต. หมู่ 5 เสริม  แก้วไพฑูรย์  
10 นายสมชาย  เอียการนา ส.อบต.หมู่ 6 - ลา 
11 นายอ านวย  รามหริ่ง ส.อบต.หมู่ 6 อ านวย  รามหริ่ง  
12 นายจันทร์ดี  พรมชาติ ส.อบต.หมู่ 7 จันทร์ดี  พรมชาติ  
13 นางอุดม  หอมจันทร์ ส.อบต.หมู่ 7 อุดม  หอมจันทร์  
14 นางค ามูล  ชัยชนะ ส.อบต.หมู่ 8 ค ามูล  ชัยชนะ  
15 นายตุ้ง  พรมเสน ส.อบต.หมู่ 8 - ลา 
16 นางสายทอง  จันชุม ส.อบต.หมู่ 9 สายทอง  จันชุม  
17 นางลาวี  ดีเกษม ส.อบต.หมู่ 9 ลาวี  ดีเกษม  
18 นางละออง  วาดพิมาย ส.อบต.หมู่ 11 ละออง  วาดพิมาย  
19 นายมานะ  เขียนโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 11 มานะ  เขียนโพธิ์  
20 นายสมเกียรติ  จั่นขุนทด ส.อบต.หมู่ 12 สมเกียรติ  จั่นขุนทด  
21 นางสมจิตร  ป้องชาลี ส.อบต.หมู่ 13 สมจิตร  ป้องชาลี  
22 นายจ าลอง  สุวรรณรัตน์ ส.อบต.หมู่ 13 จ าลอง  สุวรรณรัตน์  
23 นางจ าลอง  หมั่นคง ส.อบต.หมู่ 14 จ าลอง  หมั่นคง  
24 นายเรรัย  พิรักษา ส.อบต.หมู่ 14 เรรัย  พิรักษา  
25 นายน้อย  ค าลาย ส.อบต.หมู่ 16 - ลา 
26 นายจุนท์  จริงโพธิ์ ส.อบต.หมู่ 17 จุนท์  จริงโพธิ์  
27 นางอุไร  เจือหนองคล้า เลขานุการสภา อบต. อุไร  เจือหนองคล้า  
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เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพิสุทธิ์   พร้อมจะบก นายก อบต. พิสุทธิ์   พร้อมจะบก  
2 นายไหล  พรมชาติ รองนายก อบต. ไหล  พรมชาติ  
3 นายแฉล้ม  ชีโพธิ์ รองนายก อบต. แฉล้ม  ชีโพธิ์  
4 นางสุพร  งามสุขศรี เลขานุการนายก อบต. สุพร  งามสุขศรี  
5 นางกฤตยา  แรงสูงเนิน รองปลัด อบต. กฤตยา  แรงสูงเนิน  
6 นางอาภาพร  จินตนามณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อาภาพร  จินตนามณีรัตน ์  
7 นายกิตติศักดิ์  มีศิลป์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กิตติศักดิ์  มีศิลป์  
8 นายบุญชู  ห่วงยวนกลาง ผช.จพง.ป้องกันฯ บุญชู  ห่วงยวนกลาง  
9 นางสาวทัศณียา  จันทมุด นักวิชาการศึกษา ทัศณียา  จันทมุด  
10 นายพิเชษฐ์  คงนอก ผู้อ านวยการกองช่าง พิเชษฐ์  คงนอก  
11 นายคูณ  ดุ้งกลาง คนงานทั่วไป คูณ  ดุ้งกลาง  
12 นางสาวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รชต์พร  เพ็งประเสริฐ  
13 นางจิราภรณ์  ยังกลาง นักจัดการงานทั่วไป จิราภรณ์  ยังกลาง  
14 นางสาวนิตยา  วิเศษวงษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  วิเศษวงษา  
15 นางสาวสุภาภรณ์  รัตนวัน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภาภรณ์  รัตนวัน  
16 นางสาวกฤษณา  สียางนอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน กฤษณา  สียางนอก  

ผู้มาประชุม         24  คน 
ผู้ไม่มาประชุม        3  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   16  คน 
 

เริ่มประชุม เวลำ  09.10 น. 
   เมื่อได้เวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ให้สัญญาณเข้า
ห้องประชุม  สมาชิกครบองค์ประชุม  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกล่าวเชิญ ว่าที่ร้อยตรีครรชิต   
รัตนวัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ และกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  มีผู้ติดเชื้อใน

จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น  มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่โรงงานแปรรูปไก่อ าเภอโชคชัย  ในเขต
อ าเภอคงมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ านวน 1 คน  เป็นผู้
พิการทางสายตา ป่วยมาจากนอกพ้ืนที่  ในส่วนผู้ติดเชื้อในเขตต าบลเทพาลัยมีแนวโน้ม
ลดลง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่
กักกันตน ศาลาเอนกประสงค์ วัดเทพาลัย ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง และศูนย์พักคอย
ส าหรับผู้ติดเชื้อระดับต าบล  ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง  ตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้น าหมู่บ้าน  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  เข้าเวร
ยาม และท่ีโรงพยาบาลสนามคง วัดตะคร้อ ต าบลเมืองคง อ าเภอคง  
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 2. การท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่  16  เส้นข้างคูปลาน้อย  ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอ
บัวใหญ่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยได้ส่งหนังสือขอท ากิจการนอกเขตไปแล้ว
เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2564 และจะต้องไปชี้แจงฯ  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตะหนินในวันนี้  โดยมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างไปชี้แจงฯ 

  3. การฉีดวัคซีนปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และหญิง
ตั้งครรภ์  สูตรการฉีดยังเป็นเข็มแรกซิโนแวค (Sinovac)  เข็มสองแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) 

 4. การออกแบบแหล่งน้ าเพ่ือรองรับโครงการพืชสวนโลกปี พ.ศ. 2572 จากงบประมาณ
เหลือจ่ายประจ าปี 2564 จะด าเนินการบริเวณด้านทิศตะวันตกวัดเทพาลัย ลักษณะงานจะ
เป็นแก้มลิงคล้ายกับบริเวณบ้านมะค่า  ต าบลขามสมบูรณ์  จะมีการประชุมร่วมกับ
ชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลต าบลเทพาลัย และองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสมบูรณ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564  

มตทิี่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 -  ยกไปคราวหน้า 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถำม 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรแปรญัตติพิจำรณำ 
  4.1  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนางโสภาภรณ์  คนพิมาย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายงานผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ 

นางโสภาภรณ์  คนพิมาย ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตามท่ีสภาได้ก าหนด 
ประธานคณะกรรมการฯ ระยะเวลาการรับค าขอแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

เมื่อครบก าหนดเวลา  ปรากฏว่ามีผู้ขอยื่นขอแปรญัตติจ านวน  1 ราย คือ 
 นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย ญัตติที่ย่ืนมีดังนี้ 
 1. ขอแปรญัตติลด  แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,400 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
64,800 บาท  ขอลด 64,800 บาท 

 2. ขอแปรญัตติลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่องสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากที่นานางประกอบ  พลกลาง - เขตเทศบาลต าบลเทพาลัย) 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัยก าหนด ตั้งไว้ 499,000 บาท ขอลด 
110,000 บาท 
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 3. ขอแปรญัตติลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่องสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เพ่ือจ่าย
เป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตั้งไว้ 295,760 บาท ขอลด 5,200 บาท 

 4. ขอแปรญัตติเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่องสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว
โคก หมู่ที่ 7 (จากถนนมิตรภาพ - ที่นานางใจ  ภักดีนอก) ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 420.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เทพาลัย ตั้งไว้ 180,000 
บาท 

   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  และได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอขอแปร
ญัตติฯ  ส่วนข้ออ่ืน ๆ ให้คงร่างเดิม 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

วำระท่ี 2 (แปรญัตติ)  วำระท่ี 3 (ลงมติ) 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วาระท่ี 2 (แปรญัตติ)  หรือไม ่
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วาระท่ี 3 (ลงมติ) หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 22   เสียง  
 ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  -    เสียง  
 งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง   1   เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จะได้ส่งร่างฯ ให้นายอ าเภอคงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ลงนามประกาศใช้ให้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอในวาระนี้  ขอเชิญ 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยในการตั้งสถานที่กักกันตน 
นายก อบต. ศาลาเอนกประสงค์ วัดเทพาลัย และศูนย์พักคอยส าหรับผู้ติดเชื้อระดับต าบล  ศาลาชัย

เกิดผล  วัดเทพาลัย  ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง ท าให้ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากในการ
เข้าเวร-ยามสถานที่ดังกล่าว  ที่ผ่านมาผู้ที่เข้าเวร-ยามจะเป็นพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาหนึ่งเดือนกว่าแล้ว  ถ้าสถานการณ์โควิด-19
ยังคงด าเนินการต่อไปจะท าให้ขาดเจ้าหน้าที่อยู่เวร-ยาม  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยว่ามีความประสงค์จะอยู่เวร-ยาม ที่ศูนย์ฯ วัดเทพาลัยได้
บ้าง ขอให้ประธานสภาได้สอบสามที่ประชุม 
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ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมเรียงตามหมู่บ้าน ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1  นายมงคล  นาคแท้ 
   หมู่ที่ 2  นางล าใย  สายหยุด 
   หมู่ที่ 2  นายวิรัตน์  ค้าข้ึน 
   หมู่ที่ 3  - 
   หมู่ที่ 4  นางละม่อม  ช่างพะเนาว์ 
   หมู่ที่ 4  นายศุภกิตติ์  ศรีนอก 
   หมู่ที่ 5  นายพนม  ยอดนอก 
   หมู่ที่ 5  นายเสริม  แก้วไพฑูรย์ 
   หมู่ที่ 6  - 
   หมู่ที่ 7  นางอุดม  หอมจันทร์ 
   หมู่ที่ 8  นางค ามูล  ชัยชนะ 
   หมู่ที่ 8  นายตุ้ง  พรมเสน 
   หมู่ที่ 9  นางสายทอง  จันชุม 
   หมู่ที่ 11  นางละออง  วาดพิมาย 
   หมู่ที่ 11  นายมานะ  เขียนโพธิ์ 
   หมู่ที่ 12  ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  รัตนวัน 
   หมู่ที่ 12  นายสมเกียรติ  จั่นขุนทด 
   หมู่ที่ 13  นางสมจิตร  ป้องชาลี 
   หมู่ที่ 14  นางจ าลอง  หมั่นคง 
   หมู่ที่ 14  นายเรรัย  พิรักษา 
   หมู่ที่ 16  - 
   หมู่ที่ 17  - 
 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยทุกท่านที่เสียสละ  เป็นผู้มีจิต
อาสามาช่วยกันท างานให้สถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปด้วยดี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
อีกหรือไม่ 

นายสมเกียรติ จั่นขุนทด ขอสอบถามถนนหินคลุกจากป่าช้าบ้านสระปทุมถึงบ้านมะค่า  มีงบประมาณซ่อมแซมให้ 
ส.อบต. ม.12 หรือไม่  เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้ าเซาะถนน 
ประธานสภาฯ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยชี้แจง 
นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ในการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว จะมอบหมายให้นายพิเชษฐ์  คงนอก ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายก อบต. ไปส ารวจ 
ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่าจะเสนอในวาระอ่ืนๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ  จึงกล่าวขอบคุณ  คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และกล่าวปิดประชุม 

 

 เลิกประชุมเวลา 12.35 น. 
 

     ลงชื่อ       อุไร  เจือหนองคล้า      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางอุไร  เจือหนองคล้า) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 




