
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี 2  ประจําป 2557 

วันท่ี  19  สิงหาคม 2557 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เร่ิมประชุมเวลา  10.30  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา  นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 13.  นายอุทิศ  แกวขาว  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ต้ังเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายสุพจน  ศริญญมาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5.  นายพยุงพงษ  พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 6.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 
 7.  นางเพียงฤดี ดีบุญมี ณ ชุมแด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 8.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 10. นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
เปดประชุมเวลา  10.30  น. 
 เมื่อทีป่ระชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเชิญ
นายนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป 2557 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทุกทาน ที่ไดเขารวมโครงการอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการบริหารและพัฒนาความรูในระหวางวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2557 
ณ จังหวัดระยอง ทานนายกเทศมนตรีมีเร่ืองแจงที่ประชุมหรือไม 

นายดนัยฯ มีเร่ืองแจงใหทราบ เน่ืองดวยเราไดรับหนังสือดวนจากอําเภอพิมาย ไดรับการประสานจากกอง
พันพัฒนาที่ 2 คายสุรธรรมพิทักษ จะนํากําลังพลและยุทธโธปกรณพรอมกําลังฝกเปนหนวยชุด
ออกนอกพื้นที่ประจําป 2557 พื้นที่ฝกคือตําบลกระเบื้องใหญ อําเภอพิมาย ในวันที่ 4 
กันยายน 2557 โดยกิจกรรมมีการอบรมใหความรูตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพัฒนาอาชีพ และฉีดวัคซีนปองกัน ทาง
อําเภอจึงไดทําหนังสือแจงมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในเขตอําเภอพิมาย เพื่อนํา
ทุกทานไปรวมออกหนวยบริการ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไปรวมงานในวันที่ 4 
กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบานกระเบื้องใหญ ต.กระเบื้องใหญ อ.พิมาย ก็ขอ
นัดแนะวาเจอกันหนาสํานักงานเวลา 08.30 น. ก็จะนํารถพาคณะไปรวมงาน 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
-ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
   4.1 วาระที่ 2 การแปรญัตติ 
นายคณาจารยฯ จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    

พิมายทานใดยื่นคําแปรญัตติ ขอเชิญทานคณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจง 
นางสมสุขฯ ดิฉันนางสมสุข อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติ ตามที่สภาเทศบาลตําบลพิมายไดกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนระยะเวลา 4 วันในวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 ต้ังแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ถึงเวลา 16.00 น. น้ัน 
ปรากฏวาในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวน้ัน ไมมีผูใดยื่นคําแปรญัตติ และคณะกรรมการได
พิจารณาแลวเห็นวา ควรเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวตามรางเดิม จึงเรียนมาเพื่อใหทานได
พิจารณาดําเนินการตอไป 

นายคณาจารย ในการแปรญัตติในเมื่อไมมีผูยื่นคําแปรญัตติ ก็จะไมมีการอภิปรายหรือลงมติ  
  4.2 วาระที่ 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ 
นายคณาจารยฯ เมื่อรางเทศบัญญัติน้ีไดตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย แลวคณะผูบริหารจะนําเทศ

บัญญัติน้ีไปเสนอดําเนินการในปงบประมาณตอไป จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 วาระที่ 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ จํานวน 11 เสียง 

 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ    3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนา
สุวรรณ 

 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติการขอความเห็นแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ งบประมาณรายจาย
ประจําป 2557 (แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ชี้แจงญัตติ 
นายดนัยฯ ตามที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมายไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวเดียวกันก็ขอเสนอญัตติการความเห็นแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบประมาณรายจายประจําป 2557  

 ดวยสํานักปลัดเทศบาล  ดวยสํานักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริงานท่ัวไป   จะขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังตอไปนี ้

หลกัการ 
                         ขอแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี ้

ขอความเดิม ขอความใหม 
สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  

หมวด     ครุภัณฑ หมวด   ครุภัณฑ 
ประเภท   ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ต้ังไว   50,000 บาท   
- ผามานหองประชุมหินทราย จํานวน 8 ชอง 

เ พ่ือ จัดซื้ อผ าม านพรอม ติด ต้ังหองประชุม            
หินทราย จํานวน 8 ชอง (ราคาตามทองตลาด) ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด ดังรายการตอไปน้ี 

-ติด ต้ั งผ าม านหน าต าง ขนาดกว า ง 1 .2 0          
ความสูง 2.40 เมตร จํานวน 6 ชอง 

-ติดต้ังผามานประตู ขนาดกวาง 2.20 ความสูง 
2.50 เมตร จํานวน 2 ชอง 
 

ต้ังไว   50,000  บาท 
- ผามานหองประชุมหินทราย 
        เพ่ือจัดจางทําผามานพรอมติดต้ังหองประชุม 
หินทราย (ราคาตามทองตลาด) ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด ดังรายการตอไปน้ี 
         -ติดต้ังผามานหนาตาง ขนาดกวาง 2.55 ความ
สูง 1.20 เมตร จํานวน  2 ชอง 
         -ติดต้ังผามานหนาตาง ขนาดกวาง 2.55 ความ
สูง 1.40 เมตร จํานวน  4 ชอง 
         -ติดต้ังผามานชองแสง ขนาดกวาง 2.30 ความ
สูง 0.70 เมตร จํานวน  2  ชอง 
         -ติดต้ังผามานประตู ขนาดกวาง 1.00 ความสูง 
1.90 เมตร จํานวน  4  ชอง 
         -ติดต้ังผามานเวที ขนาดกวาง 9.60 ความสูง 
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2.80 เมตร จํานวน  1 ชุด 
  
เหตุผล 

  เนื่องจากไดต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไวผิดประเภท และ
ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงขนาดของผามานเพื่อใหเหมาะสมกับขนาดหองประชุมหินทราย  เพื่อ
ความสวยงามและคุมคากับการใชประโยชน   จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ให
ถูกตองตามประเภทและขนาดการใชงาน   

              ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙  จึงเรียนมาเพื่อนําเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถามหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการขอความเห็นแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณรายจายประจําป 2557 (แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จํานวน 11 เสียง 

 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติการขอความเห็นแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ งบประมาณรายจาย

ประจําป 2557 (แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมายไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในคราวเดียวกันก็ขอเสนอญัตติการความเห็นแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ งบประมาณรายจายประจําป 2557 ดวยกองชาง แผนงาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน จะขอแก ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปน้ี 

 หลักการ ขอแกไขเปลี่ยนแปลงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2557 ดังน้ี 

ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน ๆ 

กองชาง 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
ประเภท ครุภัณฑอ่ืน ๆ 



 

 

5

ต้ังไว 10,000 บาท 
     -ปากกาจับงานติดต้ังโตะ จํานวน 1 ชุด 
เพื่อจาย เปนคา จัดซื้อปากกาติดต้ังโตะ 
ขนาด 7 น้ิว จํานวน 1 ชุด สําหรับใชใน
กิจการของกองชาง เทศบาลตําบลพิมาย 
(รายละเอียดและราคาตามทองตลาด) 

ต้ังไว 10,000 บาท 
     -ปากกาจับงานติดต้ังโตะ จํานวน 1 ชุด 
เพื่อจาย เปนคา จัดซื้อปากกาติดต้ังโตะ 
ขนาด 8 น้ิว จํานวน 1 ชุด สําหรับใชใน
กิจการของกองชาง เทศบาลตําบลพิมาย 
(รายละเอียดและราคาตามทองตลาด) 

 เหตุผล  เน่ืองจากปจจุบันในทองตลาดไมมี ครุภัณฑ (ปากกาจับงานติดต้ังโตะ ขนาด 7 น้ิว) 
จําหนาย จึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย เพื่อใหสามารถจัดซื้อได 

 ฉะน้ัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 จึงเรียนมาเพื่อนําเสนอใหที่ประชุมสภาเทศบาล
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการอภิปราย สอบถามหรือไม ถไมมีจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการขอความเห็นแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
งบประมาณรายจายประจําป 2557 (แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานบริหาร
ไฟฟาถนน) จํานวน 11 เสียง 

 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ       3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติขอใชจายเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถตักหนา-ขุดหลัง 
นายคณาจารย ดวยนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติดวน ตามที่ไดแจกเอกสารใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิ

มายไปแลว ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดชี้แจงญัตติดังกลาว 
นายดนัย ขาพเจาขอเสนอญัตติขอใชจายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถตักหนา-ขุดหลัง ดวยกองชางเทศบาล

ตําบลพิมาย มีความจําเปนที่จะตองซื้อรถตักหนา-ขุดหลังเพื่อทดแทน/สํารองรถคันเดิมที่ชํารุด 
โดยมีหลักการและเหตุผล 

   หลักการ ขออนมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 3,800,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถตักหนาขุด
หลัง ขับเคลื่อน 2 ลอ เคร่ืองดีเซล 4 จังหวะ กําลังแรงมาสูงสุดไมนอยหวา 95 แรงมา (ราคา
ตามทองตลาด)ตามรายละเอียดคุณสมบัตที่เทศบาลกําหนด 

   เหตุผล เน่ืองจากรถตักหนา ขุดหลังคันเดิมชํารุด และมีการซอมแซมบอยคร้ัง ไม
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเพื่อรองรับสถานการรและการชวยเหลือ 
แกไข ปองกันนํ้าทวมเปนประจําทุกป และเพื่อบัดความเดือนรอนของประชาชน และเปนไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาล 
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   ฉะน้ัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548) ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสม
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 

  1.ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งน้ีตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

  2.ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 

  3.เมื่อไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว เทศบาลจะตองดําเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากจะไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหการใช
จายเงินสะสมน้ันเปนอันพับไป 

  ทั้งน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจายคาใชจายประจํา
และฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงสถานการรคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว ณ ปจจุบัน สถานการณคลังของเทศบาลตําบลพิมายในการใชจายเงิน
สะสม ดังน้ี 

  เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  29,042,705.36  บาท 
  หัก 
  -ลูกหน้ีเงินยืมสะสม           149,284.78  บาท 
  -เงินฝากสมทบกองทุนเทศบาล (ก.ส.ท)      7,706,055.78  บาท 
  เงินสะสมที่สามารถจายได ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557  21,187,365.48  บาท 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพื่ออนุมัติใหใชจายเงินสะสม

ดังกลาว 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรือไม 
นางสมสุขฯ อยากจะเรียนถามผอ.กองคลังผานทานประธานสภาวา ถาเราอนุมัติเงินจํานวนน้ีไปแลว 

เสถียรภาพการเงินระยะยาวน้ันจะกระทบกระเทือนอยางไรหรือไม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญทาน ผอ.กองคลังชี้แจง 
นางมณีรัตนฯ ขอเรียนชี้แจงผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาล กรณีที่วาหากอนุมัติเงินตัวน้ีไปแลวจะมีผลตอ

เสถียรภาพการใชจายเงินอยางไร ตามความคิดของผอ.กองคลัง ณ ขณะน้ีเสถียรภาพก็สามารถ
ใชจายไดเพราะเงินสะสมเรามีถึง 21 ลานและยังมีเงินทุนสํารองอยู 9 ลานกวา และปลายป 
2557 เราก็ยังมีเงินพอที่จะเหลืออยูสามารถที่จะใชจายได ไมกระทบตอเสถียรภาพ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถาม 
นายทองแถมฯ ผมเห็นดีดวยในเร่ืองน้ี เพราะซื้อมายี่สิบกวาปแลว  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติม ถาไมมีจะขอมติจากที่ประชุมสภา

เทศบาล 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอใชจายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถตักหนา-ขุดหลัง ลอยาง ขับเคลื่อน 

2 ลอ จํานวนเงิน 3,800,000 บาท จํานวน 11 เสียง 
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 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมคร้ังที่ผานมา เมื่อการประชุมคร้ังที่

แลวไดมีการสอบถามเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติจัดต้ังบัวใหญ พ.ศ. ..........(สรุปผลดี ผลเสีย 
ในการจัดต้ังจังหวัดใหม (อําเภอบัวใหญเปนที่ต้ังจังหวัดใหม) และไดใหเลขานุการสภา
สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานแลว มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเร่ือง
น้ีหรือไม  ซึ่งสวนใหญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเห็นดวยกับการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ 

นายธนัตถสันตฯ เมื่อสักครูทานเลขานุการสภาไดสอบถามความเห็นแลว ไมใชเห็นดวยหรือไมเห็นดวยทุกคน  
นายคณาจารยฯ สมาชิกสวนใหญเห็นดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถาม 
นางสมสุขฯ จากการประชุมคร้ังที่แลวดิฉันไดเสนอใหไปปรับปรุงถนนที่บริเวณรานกวยเต๋ียวเจนวลก็

เห็นทางคณะผูบริหารไดลงไปดูแลว ก็ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารที่ไดสั่งการเร่ืองน้ี 
นายดนัยฯ จุดที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลบอกไดลงไปดูใหทุกจุดแลว จุดแรกที่เราลงไปดูคือตรงสระพลุง 

ตรงที่มีไกทอดขาย ปรากฏวาบริเวณน้ันเราไดลอกลางทอแลวหรือเพียงบอตรงน้ันเอง 
เน่ืองดวยวันที่ เจาหนาที่ที่ เขาจะเขาไปทําปรากฎวาเขายังขายไกอยูไมสามารถจะ
ดําเนินการได จึงไดสั่งการรองนายกเทศมนตรีกองสาธารณสุขวาใหดําเนินการตอใหแลว
เสร็จ สวนจุดที่ 2 ตรงแยกสปอ.  ตอไปคือจุดที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดบอกเราเมื่อ
สักครู เพราะเกิดจากนํ้ารอนซึ่งใหทางกองชางไดปรับแกไขเฉพาะตรงจุดน้ัน และอีกสวน
หน่ึงก็คือบริเวณหนาหอนาฬิกา จุดที่หาตรงนิวมอเตอรไบคบริเวณรานงวนไคร เกิดขึ้นจาก
ผิวถนนไมเทากัน เพราะเน่ืองดวยสาเหตุที่เกิดขึ้นจากเราซึ่งไดสั่งการทางกองชางแลว 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรือไม 
นายทองแถมฯ เน่ืองจากที่เราประชุมที่ผานมา วันน้ีไดรับการสอบถามจากทางทหารที่วัดเดิมเร่ืองขอ

งบประมาณในการสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งไมรูวาจะทันหรือไมเพราะประชุมใน
วาระสุดทายแลว ซึ่งทานไมไดดําเนินการมาต้ังแตเบื้องตน และมีเอกสารมายังเทศบาลเรา
หรือยังเราก็ไมทราบตรงน้ัน 

นายดนัยฯ ยังไมมีหนังสือเขามาเลย แตมีหนังสือฉบับหน่ึงสอบถามเราวาเราไดอุดหนุนงบเกี่ยวกับยา
เสพติดไปที่โรงเรียนหรือไม ซึ่งเราไดตอบไปแลววาเราไมไดสนับสนุนใหกับโรงเรียนเพราะ
งบประมาณตัวน้ีเราไดจัดดําเนินการเอง มีโครงการอบรมตอตานยาเสพติด และเชิญ
โรงเรียนไดเขามารวมกับเรา 
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นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรือไม 
นายดนัยฯ เมื่อวานน้ีเราไดไปรวมโครงการเขาวัดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทางกองการศึกษาได

จัดทําโครงการน้ีขึ้นมา และไดทําหนังสือไปเรียนเชิญทุกทาน และไดแจกกําหนดการ
เรียบรอยแลว ในคร้ังตอไปเราจะเจอกันในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ วัด
บูรพาพิมล ขอเชิญทุกทานไดรวมถวายนํ้าปานะและถวายเทียนและถวายเงินสวนหน่ึงที่
เราไดรับไดในวันแหเทียน และในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ วัดสระเพลง วันที่ 16 
กันยายน 2557 ณ วัดใหมประตูชัย วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ วัดเกาประตูชัย ใสชุดขาว 
และอีกเ ร่ืองได รับการประสานจากโรงเ รียนพิมายวิทยา เขาจะจัดงานวันเกษียน
ผูอํานวยการในวันที่ 27 กันยายน และมีพวกเราคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลไดเปน
คณะกรรมการสถานที่ศึกษา เปนที่ปรึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยา ไดรับการ
เชิญมาเมื่อวานวา ใหไปรวมชิมโตะจีน ซึ่งเปนโตะจีนจากตางจังหวัด ผมก็เลยขอทาง
โรงเรียนพิมายวิทยาวาชวยจัดใหผมจํานวน 2 โตะเพื่อใหสมาชิกและผูบริหาร ก็ขอเรียน
เชิญทุกทานรวมชิมและรวมวิจารณในเวลา 12.00 น. 

นายคณาจารยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเร่ืองอ่ืน ๆ ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ที่เขารวมประชุมในวันน้ีและขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา   11.30  น. 
(ลงช 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันที่      สิงหาคม 2557 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรต)ิ                               (นายอุทิศ  แกวขาว) 

               ปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)    กรรมการ              

           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)      (ลงชื่อ)  ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)     กรรมการ              (นางสาวอุมา สวางศรี) 

                (นายชุม  เผือกกลาง)                                        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

              (นายทองแถม  สมนิยม)    

                    

(ลงชื่อ)     เลขานุการ     

          (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  
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