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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2555 
วันท่ี 21  เดือนกันยายน   2555 

ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย  สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  เวลา 09.30 น. 
…………………………………………………… 

ผูมาประชุม 
1 นายบุญชัย   ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
2 นายคณาจารย  พงษพิมาย รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
3 นายชุม เผือกกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายชัยวัฒน สุขะเดชะ สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายทองแถม สมนิยม สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายพิศิฏฐ เรือนใหม สมาชิกสภาเทศบาล 
10 นายมงคล   เสาวภา สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นางสมสุข อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายศิระ  จันทวร  ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม 
1 นายดนัย   ตั้งเจิดจา นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
2 นายสุพจน ศริญญามาศ รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
3 นายนเรศ สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
4 นายวิมล มะลิลา เลขานุการสภาเทศบาล 
5 นายพยุงพงษ  พงษพิมาย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6 นางสาวสุนันทา การคา รองปลัดเทศบาล 
7 นางมณีรัตน มะระเว ผูอํานวยการกองคลัง 
8 นางสาวเกศรา เชื้อบัณฑิต หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9 นายสมโภช  รักธรรม หัวหนาฝายการโยธา 
10 นางสาวภวภาวัน  เอ่ียมเสือ หัวหนาฝายอํานวยการ 
 

เปดประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายศิระ  จันทวร เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
กลาวเชิญ นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชยั  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ครับการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายในครั้งนี้       เปนการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมายสมัยวิสามัญ ประจําป 2555   ขอเชิญปลัดเทศบาลไดอานประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล 

นายศิระ  จันทวร 
ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภา 

ประกาศอําเภอพิมาย 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ ประจําป 2555 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ไดรองขอตอนายอําเภอพิมาย ขอเปดประชุม
สภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ ประจําป 2555 เพ่ือเสนอรางเทศบัญญัตติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1 ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  นั้น  
นายอําเภอพิมาย พิจารณาแลวเห็นวา เปนการจําเปนและเพ่ือประโยชนของเทศบาล
ตําบลพิมาย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ท่ี 3157/2555 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 จึงอนุญาตใหเปดประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ ประจําป 2555 มีกําหนด 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 17 
กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ อาคารมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย เปน
ตนไป  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 

( นายวิจิตร  สายเชื้อ )  
    นายอําเภอพิมาย  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ตอไป เปนระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 มีอยูดวยกัน 3 ครั้ง  จะเริ่มไปทีละครั้ง 

 ครั้งท่ี 1 การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 
2555 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2555  มีอยูดวยกันท้ังหมด 19 หนา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลพิมายทุกทานคงจะไดอานรายละเอียดแลว มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทาน
ใดตองการแกไขเพ่ิมเติมสวนใดหรือไม ครับ  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วา สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุมสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ตอไป เปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 20  สิงหาคม 2555 มีอยูดวยกันท้ังหมด 6 
หนา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติมสวนใดหรือไม ครับ  
ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุมสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ตอไป เปนการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 27   สิงหาคม 2555 มีอยูดวยกันท้ังหมด 12 
หนา มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการแกไขเพ่ิมเติมสวนใดหรือไม ครับ  
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ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุมสภาเทศบาล ฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม(ถามี )  
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ในระเบียบวาระท่ี 3 นี้ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดยื่นกระทูถาม   เราจะไประเบียบ
วาระท่ี 4 เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 1 ) ประจําป
งบประมาณ 2555 

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

สําหรับการประชุมในระเบียบวาระท่ี 4 นี้ มีอยูดวยกัน 2 เรื่อง คือ  
4.1 วาระท่ี 1 รับหลักการ  
4.2 กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ  
เราจะพิจารณาในวาระท่ี 1 กอน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลทาน

ปลัดเทศบาลไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมทราบกอน ขอเชิญครับ  
นายศิระ  จันทวร 
ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภา 

ครับ สําหรับการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
นั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
มาตรา 65 กําหนดไว วา งบประมาณประจําปของเทศบาลตองตราข้ึนเปนเทศบัญญัติ ถา
เทศบัญญัติงบประมาณออกไมทันปใหม  ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณปกอนนั้นไปพลาง 
ถาในปใดจํานวนเงินซ่ึงไดรับอนุญาตไวตามงบประมาณปรากฏวาไมพอสําหรับการใชจาย
ประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนท่ีจะตองตั้งรายรับหรือรายจายข้ึนใหมในระหวางปก็ดีให
ตราข้ึนเปนเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ) ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุม
สภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวก็ได  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุม จะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานในท่ีประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ขอ 45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
นั้น  

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
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เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

เม่ือสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ไดทราบระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ตอไปขอ
เชิญนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดในการเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป 2555  ครับ  

นายดนัย ตั้งเจิดจา 
นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

ขอบคุณครับทานประธานสภา  ผมขอชี้แจงรายละเอียดญัตติการเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ประจําป 2555 ดังขอความตอไปนี้  

 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 

 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดพิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เม่ือวันท่ี 29  กันยายน 2554 และไดประกาศ
บังคับใชไปแลว  นั้น  
 

 บัดนี้ ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับอนุมัติไมเพียงพอสําหรับ
การใชจายประจําป หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม เนื่องจากตองดําเนินการ
โครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือแกไขปญหาใหแกประชาชน ประกอบกับเทศบาล
ตําบลพิมาย มีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของงบประมาณรายรับท่ีได    ตั้งไวตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 เปนเงินท้ังสิ้น 4,900,080.33 บาท (สี่
ลานเกาแสนแปดสิบบาทสามสิบสามสตางค)  จึงทําใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณ
รายจาย เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนเงินท้ังสิ้น  4,888,000 
บาท  โดยมีรายละเอียดจําแนกตามแผนงาน ดังนี้  
 ก. ดานบริหารท่ัวไป 
 1. แผนงานบริหารท่ัวไป                  ยอดรวม 2,010,000  บาท 
 ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา                     ยอดรวม     10,000  บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข                   ยอดรวม    127,500  บาท 
 3. แผนงานเคหะและชุมชน             ยอดรวม   2,740,500  บาท 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณท่ีเสนอมาพรอมนี้   โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับนี้มาเพ่ือ
โปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย พิจารณาอนุมัติตอไป 

 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายหรือไม  ขอเชิญครับ   ถาไมมีผมขอ
มติท่ีประชุมสภาแหงนี้วา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป 2555  โปรดยกมือข้ึนครับ  

มติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบเปนเอกฉันท    ( รับหลักการเวลา 09.55 น. ) 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ ตอไป เปนเรื่องการกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ  ขอเชิญสมาชิก
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ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย สภาเทศบาลเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ซ่ึงระเบียบกําหนดไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวันท่ี 21  กันยายน 2555 เวลา 
10.00 น. – 22 กันยายน 2555 เวลา 10.01 น.  ครับ 

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จํานวนไมนอยกวา 2 ทานครับ  

ท่ีประชุม ผูรับรองคือ นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มีผูรับรองถูกตอง สมาชิกสภาทานใดเสนอแตกตางจากนี้หรือไมครับ  ถาไมมีขอมติท่ี
ประชุมครับ 

มติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 5 ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ระเบียบวาระท่ี 5 การติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
ตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมาหรือไม ขอเชิญครับ ถาไมมี  ขอผานไปยัง
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ในเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายในครั้งตอไปนั้นและ
คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมกันวันไหนขอหารือในท่ีประชุมครับ 
เชิญทานประธานกรรมการแปรญัตติ 

นางสมสุข  อยูสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ตามท่ีเราไดกําหนดคําแปรญัตติไวตั้งแตวันท่ี  21  กันยายน  2555  เวลา  
10.00 น. ถึงวันท่ี  22  กันยายน  2555   เวลา  10.01  น.  นั้น   คณะกรรมการแปร
ญัตติ   จึงขอกําหนดวันประชุมเปนวันท่ี  22  กันยายน  2555   เวลา  10.15  น.  ณ  
หองประชุมอาคารมิตรพิมาย  สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  และขออนุญาตท่ีประชุม
แหงนี้แจงตอคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผูเสนอญัตติและผูแปรญัตติ
ทราบพรอมดวย 

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ถาคณะกรรมการแปรญัตติกําหนดวันประชุมเปนวันท่ี  22  กันยายน  2555   
เวลา  10.15  น.  ดังนั้น  ผมขอนัดประชุมสภาฯในการลงมติในวาระท่ี 2 และ 3  ในวัน
จันทรท่ี  24  กันยายน   2555  เวลา  11.00  น.  ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย  
สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

ฯลฯ 
ปดการประชุมเวลา 13.00 น.  

 
   ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 
    ( นางสาวอุมา  สวางศรี )  
    เจาพนักงานธุรการ 5 
   ลงชื่อ    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
    ( นายศิระ  จันทวร  )  
           ปลัดเทศบาลตําบลพิมาย 
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