
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3 คร้ังท่ี 3  ประจําป 2555 

วันท่ี  27 สิงหาคม 2555 

ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

………………… 

 ผูเขาประชุม 

 1.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 2.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 6.  นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 7.  นางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 8.  นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 12.  นายศิระ    จันทวร  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 

  ผูไมมาประชุม 

 1.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 

 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 

 1.  นายดนัย  ต้ังเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 2.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรําตบลพิมาย 

 3.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 4.  นายพยุงพงษ  พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 5.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 

 6. นางสาวเกศรา  เชื้อบัณฑิต  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 7.  นายสมโภชน  รักธรรม  หัวหนาฝายการโยธา 
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 8.  นางวาชรัตน  สงกลาง  หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง 

 9. นางสาวภวภาวัน เอ่ียมเสือ  หัวหนาฝายอํานวยการ 

 10. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาพนักงานธุรการ 5 

 11. นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 

 12.  นางจินตนา  พงษพิมาย  ผูใหญบานหมู 2 

 13.  นางสมจิตร  เผือกกลาง  ชุมชนสวยนอก 

 14.  นางนํ้าฝน  สมิงรัมย  ผูใหญบานหมู 17 
 

เปดประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายศิระ  จันทวร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเชิญ

นายบญุชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 สมัยที่ 3 ประจําป 2555 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ดังน้ี   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

นายบุญชัย   ขอแนะนําพนักงานเทศบาลที่โอน(ยาย) มาดํารงตําแหนงใหม จากอบต.จอมพระ จังหวัด

สุรินทร คุณกัลยาภัสน  ตรีรัตนตระกูล ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 5  เร่ืองที่ 2                 

ขออนุญาตแกไขเอกสาร ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 คําวางบประมาณในน้ีพิมพเปน ร ขอให

เปลี่ยนเปน ณ และในหนังสือยื่นขอเสนอญัตติที่เปนชองสี่เหลี่ยม 2 ชอง ชองแรกที่เขียนวา

ขอความเดิม ในชองที่ 2 ก็เขียนวาขอความเดิม ใหแกเปนขอความใหม ทางดานขวามือ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2555 

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาไดอธิบายเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ 

นายศิระ ในเร่ืองการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555          

ในเร่ืองน้ีมีระเบียบที่เกี่ยวของก็คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ             

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่ม 2543 ซึ่งระบุไวใน           

หมวด 4 ขอ 29 ในหมวดที่  4 เกี่ยวกับเร่ืองของการโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ระบุไวตามขอ 29 วา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย                
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ในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น อันน้ีเปนอางอิง                 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณที่เกี่ยวของกับญัตติในเร่ืองของการ

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2555 ตามระเบียบวาระการประชุม           

ที่ 3 น้ี 

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัย ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ 2555 ไดต้ังจายงบประมาณไวในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภท             

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงิน         

เกินกวา 5,000 บาท) เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ             

และขนสง หรือวัสดุครุภัณฑอ่ืน ที่มีมูลคาการซอมเกิน 5,000 บาท/คร้ัง งบประมาณต้ังไว 

500,000 บาทโดยต้ังจายจากเงินรายได 250,000 บาท และต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

250,000 บาท ไปแลวน้ัน  เน่ืองดวยมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงแหลงเงิน

งบประมาณในการต้ังจายรายการดังกลาวขางตน เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไป

ดวยความเรียบรอย และสามารถเบิกจายไดอยางคลองตัว จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ดังขอความตอไปน้ี 

ขอความเดิม ขอความใหม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่

มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) เพื่อจายเปนคา

ซอม แซ ม ค รุ ภัณฑ สํ า นัก ง า น ค รุ ภัณ ฑ

ยานพาหนะและขนสง หรือวัสดุครุภัณฑอ่ืน 

ที่มีมูลคาการซอมเกิน 5,000 บาท/คร้ัง 

งบประมาณต้ังไว 500,000 บาทโดยต้ังจาย

จากเงินรายได 250,000 บาท และต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่

มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) เพื่อจายเปนคา

ซอม แซ ม ค รุ ภัณ ฑ สํ า นัก ง า น ค รุ ภัณ ฑ

ยานพาหนะและขนสง หรือวัสดุครุภัณฑอ่ืน 

ที่มีมูลคาการซอมเกิน 5,000 บาท/คร้ัง 

งบประมาณต้ังไว 500,000 บาทโดยต้ังจาย

จากเงินรายได 473,705 บาท และต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 26,294 บาท 
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  ซึ่งอํานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายในหมวด                    

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่กอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 29 จึงเรียนมา

เพื่อนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมายพิจารณาอนุมัติ  

 

 
 
 

 
 

นายบุญชัย ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี และมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอสงสัยอยากอภิปราย

สอบถามหรือไม และขอเชิญเลขานุการสภา 

นายศิระ ในญัตติเกี่ยวกับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามระเบียบวาระที่ 3 น้ี         

ขออนุญาตเพิ่มเติมในเร่ืองของการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณในรายการน้ี           

เน่ืองจากในปจจุบันเทศบาลตําบลพิมายเรามียอดรายรับเขามาในสวนของเงินรายไดมากกวา

เงินอุดหนุนเพราะฉะน้ันเพื่อใหเราสามารถดําเนินโครงการหรือกิจการงานตามแผนงานที่เรา

ระบุไวไดในชวงระยะที่เหลือกอนสิ้นปงบประมาณใหเราดําเนินการไดทัน  เราจึงมีความ

จําเปนในการเปลี่ยนแปลงแหลงการต้ังจายเงิน จากเดิมเราต้ังจายจากเงินรายได 250,000 บาท 

และเงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท เราเปลี่ยนมาเปนเงินรายได 473,705 บาท และเงิน

อุดหนุน 26,295 บาท เน่ืองจากเงินรายไดของเราตอนน้ีเขามามากกวาเงินอุดหนุน เพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไว จึงมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง

รายการต้ังจายจากแหลงเงิน 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายหรือมีขอสงสัยหรือไม  ถาไมมีผมขอมติ            

ในที่ประชุมน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน  10  เสียง  ดังน้ี 
 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาไดอธิบายระเบียบ 

นายศิระ ในระเบียบวาระที่ 4 เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

2555 ในญัตติเร่ืองน้ีมีระเบียบที่ เกี่ยวของก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดที่  4 เร่ืองการโอนและการแกไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบุไวตามขอ 27 ระบุไววาการโอนเงินงบประมาณรายจาย              

ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปต้ังจายเปนการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายดนัย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ไดต้ังจายงบประมาณไว 

จํานวน 53,000,000 บาท  โดยจําแนกตามแผนงานตาง ๆ ไปแลวน้ัน เน่ืองจากงบประมาณ

ที่ต้ังจายไวในบางรายการไมมีความจําเปนตองจายเพิ่มอีก และบางรายการมีเงินงบประมาณ

ไมเพียงพอที่จะทําการเบิกจาย ดังน้ันเพื่อใหการบริหารงบประมาณและการใชจายเงิน

งบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดความคลองตัว จึงขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ดังรายละเอียดแนบทายที่สงมาพรอมหนังสือ

ฉบับน้ี 

นายศิระ ในรายการประกอบตามญัตติที่บรรจุอยูในระเบียบวาระที่ 4 น้ีเปนเอกสารแนบประกอบ         

เปนตารางขวาง ประกอบไปดวยหลักๆ  2 รายการใหญ ๆ คือเร่ืองของการโอนลด และการ

โอนเพิ่ม ในเร่ืองของการโอนลด มีการโอนลดจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 5 รายการ และมีการ

โอนเพิ่มจํานวน 2 รายการดวยกัน โอนลด 7 รายการประกอบไปดวย แผนงานรักษาความ

สงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภท 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เรือทองแบนพรอมเคร่ืองยนตติดทาย จํานวน 1 ลํา                     

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 200,000 บาท รายการที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการถอสรางถนน คสล.ถนนวิสุทธิพรต หลังวัดเดิม (ขางชุมชน) ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป จํานวน 180,000 บาท โครงการขยายถนน คสล.และปรับปรุงฝาบอพัก คสล.ถนน 

จวนเกา (ฝงทิศเหนือ) ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 231,000 บาท รายการที่ 4 อยูในแผนงาน

เคหะชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร          

เคร่ืองเติมอากาศบนผิวนํ้าแบบแอโรเจ็ตพรอมตูควบคุมและอุปกรณติดต้ัง จํานวน 2 ชุด           

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 100,000 บาท รายการที่ 5แผนงานการพาณิชย งาน

ตลาดสด งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทโครงการปรับปรุงตลาดสด ต้ังจาย
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จากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 120,000 บาท  รายการที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน งาน

สวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 

(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ต้ังจายจากเงิน

รายได 20,000 บาท รายการที่ 7 แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย หมวดงบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ต้ังจายจากเงินรายได 20,000 บาท รวมโอนลด

ทั้งสิ้น 811,000 บาท รายการโอนเพิ่ม ประกอบดวย 3 รายการดวยกัน รายการที่ 1 อยูใน

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) 

ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 30,000 บาท รวมเปน 80,000 

บาท รายการที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน

ราชการ อุดหนุนหัวดับเพลิง ต้ังจายากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ขอโอนเพิ่ม 

13,401 บาท รวมเปน 113,401 บาท รายการที่ 3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกัน

ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) 

ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 150,000 บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 50,000 บาท รวมเปน 

200,000 บาท  

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายดนัย ตามรายละเอียดแนบทายการขออนุมัติเงินงบประมาณ รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน 

และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนการใหมให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมายเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่ดูตามเอกสารแลวมีขอสงสัย หรือจะขออภิปรายหรือไม ถาไม

มีจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 จํานวน  

10  เสียง  ดังน้ี 
 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
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    งดออกเสียง                 - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขอนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2555 

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

นายศิระ ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติต้ังงบประมาณเปนรายการใหม ประจําป 2555 ตรงน้ีก็

เชนเดียวกับระเบียบที่ผานมาใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับแกไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 ในหมวดที่ 4 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถิ่น 

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ไดต้ังจายงบประมาณไว 

จํานวน 53,000,000 บาท โดยจําแนกตามแผนงานตาง ๆ ไปแลวน้ัน เน่ืองจากปจจุบัน

พบวา มีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อครุภัณฑในบางรายการ ซึ่งไมไดต้ังไวในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 เพื่อใชสําหรับกิจการของเทศบาลตําบล            

พิมาย และบริการประชาชนที่มาติดตอราชการ และบางรายการจําเปนตองต้ังงบประมาณ

เปนรายการใหม เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปดวยความเรียบรอย ดังน้ันจึงขออนุมัติต้ังจาย

งบประมาณเปนรายการใหม รายละเอียดตามบัญชีแนบทายที่สงมาพรอมน้ี 

นายศิระ ตามบัญชีแนบทายในการโอนงบประมาณต้ังจายเปนรายการใหม รวมทั้งสิ้น 7 รายการ 

รายการแรก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

สํานักงาน โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหองประชุมเทศบาล ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป จํานวน 167,000 บาท รายการที่ 2 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทํา           

นํ้ารอนนํ้าเย็น ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 4,300 บาท รายการที่ 3 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑโรงงาน เลื่อยโซยนต ขนาด 18” จํานวน 1 เคร่ือง ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป จํานวน 35,000 บาท รายการที่ 4 เลื่อยโซยนตขนาด 21” จํานวน 1 เคร่ือง ต้ังจายจาก

เงินรายได 30,380 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 29,620 บาท เปนเงิน 60,000 บาท รายการที่ 

5 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ โครงการลอกทอ ลางรางระบายนํ้า ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 2,000,000 บาท รายการที่ 6 แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด 

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให
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สามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 

100,000 บาท รายการที่ 7 แผนงานการศาสนา งานระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษา           

หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เค ร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ             

จํานวน 1 เคร่ือง เปน 26,000 บาท เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER)             

จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 4,300 บาท เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เคร่ือง 

เปนเงิน 5,500 บาท (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) รวมงบประมาณต้ังจายเปนรายการใหม 

จํานวน 2,402,100 บาท 

นายดนัย การขออนุมัติต้ังจายงบประมาณต้ังจายเปนรายการใหม ดังบัญชีแนบทายที่ไดอธิบาย           

ไปเมื่อสักครู โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ           

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543          

หมวดที่ 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น จึงเรียนมาเพื่อใหประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา

อนุมัติ 

นายบุญชัย ในญัตติน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยในเอกสารที่แจกใหในบัญชีแนบทาย  

นายทองแถม อานตามรายการทั้งหมดน้ีผมหวงอยูอยางเดียวคือ กลัวจะปฏิบัติงานไมทัน ขอฝาก               

ใหเจาหนาที่งบประมาณหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ เพราะเวลาเราเหลือนอย การอนุมัติเงิน

ตัวน้ีคิดวาสมาชิกสภาคงไมติดใจ แตติดใจอยางเดียวคือฝากเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบ

ดําเนินการโดยเรงดวน 

นายศิระ ในเร่ืองของการดําเนินการขอเรียนอยางน้ีวา หลังจากที่เราประชุมสภาในวันน้ี หากวา

สมาชิกสภาใหความเห็นชอบตามญัตติรายการเมื่อสักครู เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว        

ทางฝายขาราชการประจําเองก็จะเรงรัดในการดําเนินการ เพราะวาตามรายการบัญชี

ทั้งหมดที่เปนเอกสารประกอบการประชุมในวันน้ี ผมไดแจกจายใหแตละกองกําหนดคิว

งานใหเรียบรอยแลว ถาวันน้ีทางสภาเทศบาลใหความเห็นชอบแลวคิดวาไมนาเกิน 2 วัน

จะมีบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการตามรายการที่ขอต้ังจายและขอโอนเพิ่ม

ครบถวนทุกรายการ 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติม ถาไมมีทานใดสงสัยหรืออภิปราย

เพิ่มเติมผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบ ขออนุมัติต้ังจายงบประมาณเปนรายการใหม ประจําป

งบประมาณ 2555 จํานวน  10  เสียง  ดังน้ี 
 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
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 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

   ไมเห็นชอบ                   - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่น ๆ  

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายดนัย ตองขอขอบคุณทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ทุกเร่ือง         

ผานไปไดดวยดี ขอบคุณผูนําชุมชนที่เสียสละเวลามาในคร้ังน้ี  

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการหารือเร่ืองอ่ืน ๆ 

นางสมสุข เมื่อวานน้ีไดมีผูมาเสนอแนะ ทานเปนผูที่อยูนอกเขตเทศบาลของเราและไดเขามาในเขต

เทศบาลแลวมาเห็นตาแดงที่ เดินอยูในตลาด ทานก็เลยมาติดตามวาอยากจะปรึกษา            

ทางเทศบาลฝากไปถึงทานนายกเทศมนตรีดวยวา เราจะมีวิธีไหนที่จะไมใหตาแดงไปนอน

ตามหอนาฬิกา หรือใตสะพาน คืออยากใหเทศบาลหาที่อยูใหเปนที่แนนอน เขาบอกวา           

พิมายเปนเมืองทองเที่ยว เมื่อเขามาเที่ยวแลวเห็นสภาพอยางน้ีมันอาจจะดูไมดี ก็เลยฝากมา

นําเรียนทานนายกเทศมนตรี 

นายดนัย เร่ืองน้ีไดมองกันอยูและไดเคยไปประสานงานกับบานเมตตาไวคร้ังหน่ึง และทาง

ผูอํานวยการก็เคยออกมาบอกผมเกี่ยวกับอายุของตาแดงเกินกวาที่หนวยงานน้ันจะรับไว 

แตเคยคิดไวตอวามันคงจะตองมีสักหนวยงานหน่ึงที่รับเร่ืองอยางน้ี ผมจะรีบดําเนินการ

เร่ืองน้ีนาจะมีคนที่ตอบเราไดอีกสักคนคือทานเลขานุการ 

นายวิมล ผมขอเสริมนายกเทศมนตรี ในเร่ืองของตาแดง ตอนเราเคยเชิญผูอํานวยการที่มาจัดงาน 

คร้ังที่แลวของบานเมตตา ซึ่งเขาก็เช็คแลวปรากฏวาตาแดงมีคนรับเบี้ยยังชีพ มีคนรับเงิน

เขา พอรับเงินตรงน้ีบานเมตตาทําอะไรไมได เพราะวาเขาไปประสานกับญาติ ๆ ก็เคย           

เอากลับไปแกก็ออกมาอีก คือปญหาน้ีมันเหมือนกับที่โคราช จําไดมั้ยครับวายายที่น่ัง           

เก็บฟนขายบาทเดียว เปนเคทเดียวกันก็ทําอะไรไมได สุดทายก็ตองปลอยแกน่ังเก็บไป

อยางน้ันเพราะแกก็ไมทําอยางอ่ืน มันก็จะเหมือนกับอีกคนหน่ึงที่สระแกว อันน้ันบานอยูที่

อ่ืน ก็มาน่ังอยูน่ี ซึ่งหัวหนาดุสิตเองก็มีปญหาอยู เพราะวามันจะเปนตนกางเกง ตนเสื้อ          
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ผมก็เลยทวงเขาไป ก็คือแกเอาเสื้อ เอากางเกงไปตากตามตนไม เห็นมั้ยครับที่สระแกว        

แลวแกก็น่ังคุยของแกอยูคนเดียว แกหาเพื่อนแลวไมมี  ตาแดงก็ไมยอมไปเปนเพื่อนแก ๆ 

ก็เลยน่ังอยูคนเดียว เร่ืองน้ีมันเปนปญหาซึ่งเราเองก็ทําไมไดและแกก็ไมไดเปนคนพื้นที่  

แกเปนคนที่อ่ืน ซึ่งตรงน้ีเคยทําแลวแกก็กลับมาเปนเหมือนเดิม จริงๆ แลวกระทรวง

สาธารณสุขนาจะเอาแกไปวิจัยวาทําอยางไรแกถึงไมปวย   ไมตองกินรอน ชอนกลาง          

ลางมือ พวกน้ีปวย แตแกไมปวยสังเกตมั้ยครับ นํ้าทวมแกก็เดินไปเดินมาแลวแกก็หาอะไร

กินได แตคนปกติตองใสรองเทา หามโดนนํ้า สารพัดจะหามแตปวย แตตาแดงไมปวย         

ฝากตรงน้ีดวยครับ 

นายบุญชัย มีทานใดตองการปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

นายพยุงพงษ เร่ืองของตาแดงคงจะเปนเอกลักษณ และสัญลักษณของพิมาย ถาไมมีตาแดงคงไมใชพิมาย 

ขอหารือผานไปยังนายกเทศมนตรีเร่ืองที่เรารับปากกันในที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน

เกษียณอายุใหทานนายอําเภอก็ขอหารือเพิ่มเติม ตอนน้ีมีกิจกรรมภาคเชาที่ วัดเดิม                

และกิจกรรมตอนเย็นที่โรงเรียนพิมายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่จะถึงน้ีก็คงจะนําเรียน

ทานนายกเทศมนตรีไดนําเรียนชี้แจงและเตรียมพรอมในการทํางาน เพราะหลาย ๆสวน

โดยเฉพาะพวกเราเทาที่ทราบเราไดรับเปนเจาภาพ อยากจะทราบในรายละเอียด 

นายบุญชัย มีทานใดตองตองการหารือในเร่ืองอ่ืน ๆ และวันน้ีมีตัวแทนของชุมชนไดเขารวมรับฟง 

การประชุมดวย ก็ขออนุญาตใหตัวแทนชุมชนไดซักถามหรือวามีขอสงสัยที่จะซักถาม         

ทางคณะผูบริหารก็ขอเรียนเชิญ 

นางนํ้าฝน อยากสอบถามในการประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่แลว เร่ืองโครงการสรางสํานักงาน

ดําเนินการไปถึงไหนแลว 

นายดนัย เร่ืองโครงการสรางสํานักงานเมื่อคร้ังที่แลว ก็มีคนถามคือกระบวนการในการขออยูใน

ขั้นตอนการขอใชที่ดิน ซึ่งการตัดสินใจขอใชที่มันเปนเร่ืองของพวกเรา ซึ่งผมก็ไดยื่นญัตติ

เขาประชุมสภาเพื่อใหที่ประชุมสภาลงมติวาเราจะขอใชที่ดินแปลงน้ี ซึ่งผานไปแลวตอนน้ี

อยูในมือของโรงเรียน  โรงเรียนก็จะมีกระบวนการซึ่งผมเองก็ไมทราบของเขาเหมือนกัน 

แตเทาที่ทราบมันจะตองยื่นไปที่โรงเรียน แลวโรงเรียนจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษา

ซึ่งประกอบไปดวยครู นักเรียน สมาคมศิษยเกา และคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม

ผูปกครองและครู และจะลงมติอนุมัติในที่ประชุมของเขาอีกเพื่อจะยื่นขึ้นไปที่สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 31 เพื่อจะขอยกเลิกการขอใชที่ดินแปลงน้ีกับกรมธนารักษ

และกรมธนารักษอนุมัติวายกเลิกใชที่ดิน ก็จะมีผูขอใชที่ดินรายใหมก็คือเปนเราไปขอใชที่

แปลงน้ี ขั้นตอนจะเปนไปประมาณน้ี เมื่อเราขอใชที่แลวตอนน้ันทุกอยางเราตองพรอม

แลว ซึ่งเราจะตองเตรียมหลายเร่ืองในเร่ืองของแบบแปลน ปริมาณของพื้นที่ สวนตรงน้ีอยู
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ในมือเราสวนหน่ึงแลวประมาณ 90 – 95% รอแตเขายกเลิก แตทีน้ีขั้นตอนของเขาเราก็ไป

ไดยากพอสมควรเพราะวาไมรูวาเขาจะตอบเรามาเมื่อไร บอกไดเพียงแตวาขั้นตอนมันถึง

ประมาณน้ีแลว ประมาณ 50 – 60%  

นายวิมล เน่ืองจากวาเมื่อวันศุกรตอนชวงกลางวัน กอนที่จะเดินทางไปปากชอง ก็ไดคุยกับทานรอง

ผอ. ปรากฏวาเขาไดทําเ ร่ืองไปแลว เพียงแตวาเ ร่ืองทางสํานักงานเขตเขาขอปรับ

แบบฟอรมใหมทั้งหมด คือหลายๆ แหงมันจะมาตางคนตางมา เขาก็เลยบอกวาเขาแกไข

และพยายามสรุปใหเปนแบบฟอรมเดียวกันใชเหมือนกันหมด แลวรออีกนิดหน่ึงแตยืนยัน

วาไมมีปญหา 

นายบุญชัย มีทานใดตองการปรึกษาหารือเพิ่มเติม 

นายชุม ผมเคยพูดคร้ังหน่ึงแลววา เร่ืองถนนทางทิศใต พอดีมีทานผูใหญนํ้าฝน ซึ่งอยูในพื้นที่             

ผมทราบขาววาเขาจะให ซึ่งไดพูดในที่ประชุมคร้ังที่แลววาใหทานนายกเทศมนตรี

ดําเนินการหาคนไปเจรจาก็ไมทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลว อยากจะสอบถามทาง

คณะผูบริหารวาคืบหนาไปถึงไหนแลว 

นายดนัย ทั้งสองเร่ือง เร่ืองการกอสรางสํานักงาน และเร่ืองที่ดินแปลงน้ีผมขออนุญาตประชุมนอก

รอบ 

นายบุญชัย มีทานใดตองการปรึกษาหารือเพิ่มเติม ถาไมมีทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติมหรือ

สอบถามเพิ่มเติมในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจําป 2555 ใน

วันน้ีก็ดําเนินการประชุมครบระเบียบวาระการประชุมทุกระเบียบวาระการประชุมแลว ผม

ในฐานะประธานสภาตองขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ทานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ทานรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พรอมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

หัวหนาสวนการงาน และตัวแทนชุมชนทุกชุมชน ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่ใหเกียรติมา

ประชุมสภาเทศบาลและรับฟงการประชุมสภาเทศบาลในคร้ังน้ี และขอปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา   10.30  น. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่   10   กันยายน 2555 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ)                               (นายศิระ  จันทวร) 

              ปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)    กรรมการ              

           (นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา)      (ลงชื่อ)  ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)     กรรมการ              (นางสาวอุมา สวางศรี) 

                (นายชุม  เผือกกลาง)                                             เจาพนักงานธุรการ 5 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

              (นายทองแถม  สมนิยม)    

                    

(ลงชื่อ)     เลขานุการ     

         (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  
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