
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป 2557 

วันท่ี  13  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 ชุมแพ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 8.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 9.  นางรวิวรรณ  คิดเห็น  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 10. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 11. นายธันยพงศ รัตนจันทร  นายชางโยธา 
 12. นางประภาภรณ สิงหวิเศษ  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
 13  นางกัลยาภัสร ตรีรัตนตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี 
 14. นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
 15. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
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 16. นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางทั่วไป 
 17. นางปทิดา  อินทรภู  ประธานชุมชนตะวันออกร.ร. 
 18. นางกุหลาบ  วงศสกุลวิวัฒน ประธานชุมชนปราสาทหิน 
 19. นายบุญสม  แซลี้  ประธานชุมชนวัดใหมประตูชัย 
 20.นายเที่ยว  สมนิยม  ผูใหญบานหมูที่ 1 
 21. นางประพิมพ ศรีตระกูล  กรรมการชุมชนปราสาทหิน 
 22. นางแจ  ชุมรัมย  กรรมการชุมชนปราสาทหิน 
 23. นายไพฑูรย  โปลิส  กรรมการชุมชนปราสาทหิน 
เปดประชุมเวลา  10.30  น. 
 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ  แกว
ขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย  และกลาวเชิญนายนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2557 ในวันที่ 
13 สิงหาคม 2557  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ แจงเร่ืองประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  เน่ืองดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ2558 – 2560) เทศบาลตําบลพิมาย ในคราว
ประชุมฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และไดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 
2560) แกไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามหนังสือเทศบาลตําบลพิมาย ที่ นม 
56101/967 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งนายกเทศมนตรีพิจารณาและอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทั้งสองฉบับเรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ไดสงให
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดรับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 

2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมแลว 
ไมพบขอผิดพลาด คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขคําพูดของตัวเองหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่1 
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557  จํานวน  11  เสียง  ดังน้ี 

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

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
นายคณาจารยฯ ในระเบียบวาระน้ีไดอาศัยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได

ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวของ 
นายอุทิศฯ ในเร่ืองการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ก็มีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ          

อยูหลายฉบับ กระผมขออนุญาตชี้แจงดังน้ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 
กําหนดใหคณะผูบริหาร นายกเทศมนตรีตองนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เสนอตอสภาภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกป และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา 62 ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตอง 

พิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะพิจารณาอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชมสภาทองถิ่นอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่นเปน
กรรมการแปรญัติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได น่ันหมายความวา ในตอนน้ีใน
การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณเราจะพิจารณาสามวาระไมได และในการพิจารณา
วาระที่ 2 ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวอยางนอย ไมนอยกวา 24 ชม.  นับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงขอบัญญัติงบประมาณน้ัน และในขอ 47 ในการพิจารณาญัตติราง
ขอบัญญัติวาระที่หน่ึง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางเทศบัญญัติและลงมติ
วาจะรับหลัการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย 
หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควร ขอ 49 ญัตติราง
ขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปร
ญัตติดวย ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ัน
ตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่น รายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอน
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หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ันเปน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 
และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอน
วันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวม
ประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงาน
น้ัน  
4.1 วาระท่ี  1  รับหลักการ 

นายคณาจารยฯ ญัตติน้ีนายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและเหตุผลราง
เทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

นายดนัยฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของ
เทศบาลตําบลพิมาย ตามคําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังน้ี 

   บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพิมาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย อีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย   จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย    การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ดังตอไปน้ี 

 

1. สถานการณคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสถานะการเงิน
ดังน้ี 
 ณ วันที่  30  มิถุนายน  2557  
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  65,080,826.69 บาท 
  1.1.2 เงินสะสม    29,049,660.36 บาท 
  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  13,041,486.88 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย    จํานวน    6      โครงการ 

 รวม 3,495,000.- บาท 
  1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน               จํานวน    4    โครงการ 
          รวม 3,729,000.- บาท 
     1.2 เงินกูคงคาง     -     บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557 
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น    62,686,145.64         บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร          2,031,086.20 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  1,087,475.55 บาท 
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 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    1,868,290.73 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -  บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       182,100.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน             -  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร            22,226,842.16 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            25,441,391.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   9,848,960.00 บาท 
     (3) รายจายจริง    จํานวน 33,006,377.32 บาท  ประกอบดวย  
 งบกลาง              2,506,601.85   บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)     14,599,897.98 บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)             9,198,308.49 บาท 
 งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)                1,843,569.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน              4,858,000.00 บาท 
     (๔)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค        7,228,736.00 บาท 
     (5)  มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่                       874,630.62 บาท 
3. งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ -    กิจการ  - 
 ปงบประมาณ พ.ศ. -      มีรายรับจริง     -                   บาท  รายจายจริง   -   บาท 
   กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จํานวน   -   บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน            -           บาท 
  กําไรสุทธิ      จํานวน    -   บาท
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -   จํานวน            -   บาท
  ทรัพยจํานํา      จํานวน            -   บาท 
นายดนัยฯ สวนที่ 2 ขอใหทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงรายละเอียด 
นายอุทิศฯ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2558 เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป  15,815,970
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3,192,468
ดานบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา  16,108,710
     แผนงานสาธารณสุข  4,590,940
     แผนงานสังคมสงเคราะห 180,000
     แผนงานเคหะและชุมชน 15,109,732
     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,150,000
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 3,915,000
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นันทนาการ 
ดานการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -
     แผนงานการเกษตร -
     แผนงานการพาณิชย 957,280
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
     งบกลาง 3,969,900

                  งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 64,990,000

  ในสวนของรายรับในป 2558 เทศบาลตําบลพิมายไดประมาณการรายรับไว เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 65,000,000 บาท แยกไดดังน้ี รายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 2,104,000 บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,553,800 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
2,803,200 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 209,000 บาท รวมรายไดจัดเก็บ 6,670,000 บาท 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 32,830,000 
บาท  รายไดที่ รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
25,500,000 บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 65,000,000 บาท ในสวนของรายจาย ก็จะแบงเปน งบ
กลาง 3,969,900 บาท งบบุคลากร 24,840,280 บาท งบดําเนินการ 20,365,320 บาท งบ
ลงทุน 5,929,500 บาท งบอุดหนุน 10,225,000 บาท งบรายจายอ่ืน 20,000 บาท รวม
รายจายจากงบประมาณ 64,990,000 บาท ในสวนรายละเอียดน้ันก็ปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาพรอมน้ี 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถามหรือไม  
นายเอกสิทธิ์ฯ ผมวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ก็นาจะสมบูรณ

เกือบ 100 เปอรเซ็นต ตามที่ไดอานดูจะเห็นโครงการหน่ึงที่วาถือวาประทับใจ โครงการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนหฤทัยรมย ถนนสระแกว เพราะบริเวณน้ันเกิดอุบัติเหตุบอย 
เพราะชวยปองกันชีวิตและทรัพยสินของผูที่สัญจรผานไปผานมา ซึ่งพี่นองประชาชนเราจะ
ไดรับประโยชนอยางยิ่งจึงขอสนับสนุน 

นายบุญชัยฯ มีทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ถาไมมีสมาชิสภาเทศบาลทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 วาระที่ 1 รับหลักการ จํานวน  11  เสียง  ดังน้ี 

                      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 - 
4.2 กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ 

นายคณาจารยฯ ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติ 
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นางสมสุขฯ ดิฉันนางสมสุข อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม
ระเบียบน้ันการแปรญัตติน้ันจะตองยื่นคําแปรไมนอยกวา 24 ชม. ดังน้ันดิฉันจึงขอกําหนดการ
ยื่นคําแปรญัตติในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ต้ังแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป ถึงวันที่ 17 
สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. และไดปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแลว ขอนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ อาคารมิตรพิมาย 
สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติน้ันเราใชคณะกรรมการชุดเดิม     
ซึ่งประกอบไปดวย 1) นางสมสุข  อยูสุข เปนประธานกรรมการ 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
เปนกรรมการ 3) นายมงคล  เสาวภา  เปนกรรมการ 4) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล เปน
กรรมการ 5) นางนิตยา นาบํารุง เปนกรรมการและเลขานุการ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอ 
นายบุญชัยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเพิ่มเติม การกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ

ทานสมสุข อยูสุข ทานเสนอเปนเวลา 4 วัน ต้ังแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น.   
เปนตนไป ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. ขอผูรับรองจํานวน 2 ทาน 

นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายทองแถมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป 

2557 เวลา เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่  19  สิงหาคม 2557 เวลา10.30 น.                 
ณ หองประชุมหินทราย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

-ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ เน่ืองดวยไดรับหนังสือประสานงานจากอําเภอพิมาย วาใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็น

ของสภาเทศบาลตําบลพิมาย เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติจัดต้ังบัวใหญ พ.ศ. ..........      
(สรุปผลดี ผลเสีย ในการจัดต้ังจังหวัดใหม (อําเภอบัวใหญเปนที่ต้ังจังหวัดใหม) มีสมาชิกสภา
เทศบาลทานใดตองการเสนอ 

นางสมสุขฯ เร่ืองการจัดต้ังจังหวัดบัวใหญ เรายังไมรูรายละเอียดวา เมื่อจัดต้ังแลวมีอําเภอไหนเขาไป
สังกัดบาง เราจะมีผลกระทบมากนอยเพียงไหน พอจะมีรายละเอียดชี้แจงหรือไม 

นายคณาจารยฯ เน่ืองจากไดมีทานราเชนทร คเชนทรชาติ ไดเขารวมรับฟงการประชุม จึงขอเรียนเชิญทานได
ชี้แจง 

นายราเชนทรฯ จํานวนอําเภอที่จะเขาในสังกัด จํานวน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอแกงสนามนาม อําเภอบาน
เหลื่อม อําเภอบัวใหญ อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอประทาย และอําเภอโนนแดง ซึ่ง
อําเภอพิมายจะอยูในจังหวัดเดิม ประเด็นก็คือเขาจะถามความเห็นวาสภามีความเห็นอยางไร 
สวนใหญแลวตามที่ไดสอบถามแลวในที่ประชุมของอําเภอ กํานัน ผูใหญบานไมเห็นดวยไม
อยากใหแยก สภาสวนใหญเห็นดวย ไดแก อบต.ธารละหลอด อบต.ชีวาน ผลกระทบตอเรา
ซึ่งไมมีอะไรกระทบกับเรา ถาถามความเห็นผมในฐานะหัวหนาสวนราชการผมเห็นดวย ซึ่งก็
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แพเขา แตผมเห็นดวยเพราะจะไดมีตําแหนงขาราชการเพิ่มขึ้น มีผูวาราชการจังหวัดเพิ่มขึ้น 
มีปลัดจังหวัดเพิ่มขึ้น มีนายอําเภอเมืองบัวใหญ มีทองถิ่นจังหวัดบัวใหญ มีอัตราตําแหนง
เพิ่มขึ้น งบประมาณที่ลงในจังหวัดโคราชอาจจะโดนแตกไปนิดหนอย แตก็ไดงบประมาณของ
บัวใหญซึ่งก็จะมีอําเภอที่ยังลาหลังอยูคือ อําเภอสีดา และอําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง
ความเจริญก็ยังไมเขามา แตถาเปนจังหวัดก็มีโอกาสที่จะเจริญ ก็สอบถามความเห็นของทาน
สมาชิกสภาเทศบาลวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

นายดนัยฯ ขออนุญาตวาเราจะมีการประชุมในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557             
ผมขออนุญาตวาใหพวกเราไดไปดูและคิด และขอนําเสนอใหเปนการลงมติในทางลับ  และ
ขอใหเลขานุการสภาไดเตรียมขอมูลวามีอําเภอไหนบาง ที่พูดมาก็จําไดบางไมไดบาง ขอ
อนุญาตไดทําเปนขอมูลใหสมาชิกไดพิจารณาดู และใหทานประธานสภาเทศบาลไดรวบรวม
มติเพื่อสงรายงานตอไป 

นายพยุงพงษฯ กอนที่เราจะไดลงมติเกี่ยวกับการจัดต้ัง ใหเราลองวิเคราะหดูวามีผลดี ผลเสียอะไรบาง และ
ขอฝากทานปลัดไดจัดเตรียมขอมูล 

นายบุญชัยฯ อําเภอบัวใหญไดรับมติคณะรัฐมนตรีต้ังแตสมัยเมื่อป พ.ศ.2498 สมัยจอมพล ป.พิบูลย
สงคราม เปนมติคณะรัฐมนตรีสมัยน้ันมีมติใหบัวใหญจัดต้ังเปนจังหวัด แตพอดีในป 2500 
โดนปฏิวัติ และเมื่อป 2555 ไดมีชาวบัวใหญ องคกรตาง ๆ ผูนําชุมชน เขาไดรวบรวมรายชื่อ
ประมาณ 20,000 กวารายชื่อ ยื่นตอประธานรัฐสภาเพื่อจัดต้ังอีกคร้ัง ซึ่งเขาไปอาศัยหนังสือ
สั่งการของกรมการปกครองในการเร่ืองการจัดต้ังเปนจังหวัด เพราะเขามีหนังสือมาวาให
จังหวัดนครราชสีมา จัดต้ังเปนจังหวัดเพิ่ม 4 จังหวัด แลวเร่ืองก็เงียบไปเพราะวามีความ
กังวัลวาถาบัวใหญไดจัดต้ังเปนจังหวัดแลว อําเภอใหญ ๆ เชน อําเภอปากชองก็อาจจะขอทํา
เร่ืองไป จึงทําใหมีหนังสือสอบถามมายังทองถิ่นในเขต อปท.พิมายสอบความความเห็นวา
เห็นดวย หรือไมเห็นดวยอยางไร อยางที่ทานนายกบอกเมื่อสักครูวาใหพวกเราไดไปศึกษา
ขอดี ขอเสีย วาเปนอยางไร มีผลกระทบอะไรอยางไร 

นายคณาจารยฯ ก็ขอใหทุกทานไดนําเร่ืองน้ีไปศึกษา แลวมาลงมติกันในคราวประชุมคร้ังตอไป มีสมาชิกสภา
เทศบาลจะอภิปรายเพิ่มเติม ถาไมมีก็ขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย และขอเชิญ
ทุกทานไดรวมรับประทานอาหารที่ทางเทศบาลตําลพิมายไดจัดเตรียมไว ณ รานนอยสมตํา 

ปดประชุมเวลา   12.30  น. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่      สิงหาคม 2557 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)   เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ)                  (นายอุทิศ  แกวขาว) 
               ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)    กรรมการ              
           (นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา)     (ลงชื่อ)  ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)     กรรมการ              (นางสาวอุมา สวางศรี) 
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                (นายชุม  เผือกกลาง)                             เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     
              (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)     เลขานุการ     
          (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  
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