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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 3 ประจําป 2555 

วันท่ี  27  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 นายสมโภชน รักธรรม หัวหนาฝายการโยธา 
10 
11 
12 

นางสาวภวภาวัน 
นางสาวอุมา  
นายวิระเทศ 

เอ่ียมเสือ 
สวางศรี 
ประเสริฐเศรษฐวรรธน 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
เจาพนักงานธุรการ 5 
จนท.บริหารงานท่ัวไป 4 
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เปดประชุมเวลา 09.30 น. 
 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายศิระ  จันทวร เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลพิมาย กลาวเชิญ นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา
เทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 3 ประจําป 2555 ในวันท่ี  27 
กันยายน 2555 ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 กระทูถาม 
 - ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติการโอนงบประมาณ 

3.1 การโอนงบประมาณเพ่ิมเติมและโอนตั้งจายเปนรายการใหม 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
นายดนัย  ตั้งเจิดจา 
นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับการประชุมในระเบียบวาระท่ี 3 นี้  เปนการพิจารณา      
เรื่องการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมและโอนตั้งจายเปนรายการใหม ผมขอเรียน
เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลพิมายครับ  

เทศบาลตําบลพิมายไดประกาศบังคับใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554   ตามมติของสภา
เทศบาลตําบลพิมาย เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุม
วิสามัญ ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2554  และผูวาราชการจังหวัด
โดยนายอําเภอพิมาย ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1987/2555 ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2554 ไดเห็นชอบแลว ประกอบกับ สภาเทศบาลตําบลพิมายได
มีมติเห็นชอบ ใหตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เม่ือคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555  นั้น 

แตเนื่องจาก เทศบาลตําบลพิมาย มีงบประมาณบางรายการท่ีตั้งไว
ไมเพียงพอแกการเบิกจาย และบางรายการท่ีไมไดตั้งจายไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณ
เปนไปดวยความเรียบรอยและคลองตัว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม 
และโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  รายละเอียดขอเชิญ
ทานปลัดฯ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงตอท่ีประชุม 
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นายศิระ  จันทวร 
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติมและโอนงบประมาณตั้งจาย
เปนรายการใหม  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4   ขอ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน             และ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
            รายการโอนเพ่ิม 
            1.  ค าบํ ารุ ง รั กษาและปรับปรุ งครุภัณฑ  หมวดค าครุภัณฑ          
งานสวนสาธารณะ แผนงานเคหะและชุมชุม โอนเพ่ิม จํานวน 7,000 บาท 
             2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ         
งานไฟฟาถนน แผนงานเคหะและชุมชน โอนเพ่ิม จํานวน 22,000 บาท 
            รายการโอนตั้งจายเปนรายการใหม 
            1. จัดซ้ือรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง หมวดคาครุภัณฑ งานไฟฟาถนน โอนเพ่ิม จํานวน 1,297,000 บาท 
            2. จัดซ้ือเต็นท ขนาด 5 เมตร x 12 เมตร สูง 2.4 เมตร จํานวน 4 
หลัง ประเภทครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ งานไฟฟาถนน โอนเพ่ิม จํานวน 
100,000 บาท 
             3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย 
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 33,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) งานระดับกอนวัยเรียน โอนเพ่ิม จํานวน 
133,600 บาท 
             4. โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพิมาย (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด)งานระดับกอนวัยเรียน 
โอนเพ่ิม จํานวน 500,000 บาท 
             5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบล 
พิมาย แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 33,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 
5 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) งานศูนยบริการสาธารณสุข โอนเพ่ิม จํานวน 
33,400 บาท 
             6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบล 
พิมาย แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 
5 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) โอนเพ่ิม จํานวน 28,400 บาท 
             7. จัดซ้ือรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ) งานบริหาร
ท่ัวไป โอนเพ่ิม จํานวน 784,000 บาท 
             8. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (แบบตามท่ีเทศบาลกําหนด)งาน
ปองกันฯ โอนเพ่ิม จํานวน 1,932,000 บาท 
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นายศิระ  จันทวร 
ปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 

รวมโอนเพ่ิมและโอนตั้งจายเปนรายการใหม (อํานาจสภาฯ) ท้ังส้ินจํานวน  
4,837,400 บาท  

เม่ือมีการโอนเพ่ิมและโอนตั้งจายเปนรายการใหม จึงจําเปนตองมี
การโอนลดงบประมาณบางรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2555 ซ่ึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร หมวดคาครุภัณฑ งานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป      
โอนลด จํานวน 5,100 บาท 

2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือน แผนงานการรักษาความสงบภายใน โอนลด จํานวน 
37,800 บาท 

3. คาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร หมวดคาครุภัณฑ งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
โอนลด จํานวน 5,100 บาท 

4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข โอนลด จํานวน 56,400 
บาท 

5. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ งาน
กําจัดขยะมูลฝอย แผนงานเคหะและชุมชน โอนลด จํานวน 97,565 บาท 

6. Safty belt ประเภทครุภัณฑโรงงาน หมวดคาครุภัณฑ งาน
ไฟฟาถนน แผนงานเคหะและชุมชน โอนลด จํานวน 6,000 บาท 

7. กลองวัดระดับ ประเภทครุภัณฑสํารวจ หมวดคาครุภัณฑ งาน
ไฟฟาถนน แผนงานเคหะและชุมชน โอนลด จํานวน 3,000 บาท 

8. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ งาน
ไฟฟาถนน แผนงานเคหะและชุมชน โอนลด จํานวน 79,400 บาท 

9. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน ประเภท คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดิน หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง งานไฟฟาถนน แผนงานเคหะและ
ชุมชน โอนลด จํานวน 150,000 บาท 
รวมโอนลด (อํานาจสภาฯ) ท้ังส้ิน จํานวน 440,365 บาท 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมายไดเสนอเก่ียวกับการโอน
งบประมาณเพ่ิมและการโอนตั้งจายเปนรายการใหม และการโอนลด
งบประมาณ ท่ีเปนไปตามอํานาจสภาเทศบาลตามระเบียบท่ีกลาวไปแลว 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ถาไมมี ผมขอมติท่ี
ประชุมทานใดเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมและโอนลด
งบประมาณครับ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

- เห็นชอบเปนเอกฉันท 
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ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย ไมสามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการ

ตามเทศบัญญัติฯ และโครงการ/คาใชจายท่ีขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหม  
ไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ซ่ึงจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 
2555  จึงมีความจําเปนตอง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 ในกรณีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด    ท่ี 
5 การกันเงิน ขอ 59 ซ่ึงรายละเอียดจะขอใหปลัดเทศบาลฯไดชี้แจง        ใน
ลําดับถัดไป ขอเชิญทานปลัดฯ ครับ 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 การ
กันเงิน ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิได
กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่ง
ป  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันตามเง่ือนไข
ในวรรคหนึ่ง  ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
จายเงินแลว  หากไมไดดําเนินการหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว  ใหเงิน
จํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 
          สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลตําบลพิมาย มีรายการท่ี
จําเปนจะตองขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน ดังรายการตอไปนี้ 
โครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 

     1. โครงการวางทอระบายน้ํา ซ.บานนางเพรา  ตั้งไว 140,000 บาท  
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2555) 
          2. โครงการวางทอระบายน้ําจากศูนยสาธารณสุขถึงถนนสุริยาอัสดง   
ตั้งไว 160,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555) 
          3. โครงการวางทอระบายน้ําซอยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย     
ตั้งไว 211,700 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555) 
          4. โครงการกอสรางถนน AC สระเพลง ตั้งไว 600,000 บาท     (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
         5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ตั้งไว 
167,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 โอน  ตั้ง
จายเปนรายการใหม อนุมัติเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555) 
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        6. จัดซ้ือเลื่อยโซยนต ขนาด 18 นิ้ว ตั้งไว 35,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 โอนตั้งจายเปนรายการใหม อนุมัติ
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555) 
        7. จัดซ้ือเลื่อยโซยนต ขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ตั้งไว 60,000 บาท 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 โอนตั้งจายเปนรายการ
ใหม อนุมัติเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555) 
        8. โครงการขุดลอกลางทอ  ตั้งไว 2,000,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 โอนตั้งจายเปนรายการใหม อนุมัติ
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 
        9. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร(กองการศึกษา) จํานวน 1 ชุด ตั้งไว 
35,800 บาท  (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 โอนตั้ง
จายเปนรายการใหม อนุมัติเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555) 
        10. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) ตูเหล็กกระจก 2 
บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ตั้งไว 7,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       11. โครงการปรับปรุงหองประชุมเทศบาลตําบลพิมาย ตั้งไว 550,000 
บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555) 
       12. จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กองการศึกษา) กลองถาย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 10,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       13. จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กองสาธารณสุขฯ) กลองถาย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 10,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       14. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขฯ) เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 31,000 บาท (เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555) 
       15. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขฯ)  เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร/LCD สี จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 24,000 บาท 
(เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555) 
       16. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขฯ)  เครื่องพิมพ Dot 
Matrix  แบบแครสั้น จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 22,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       17. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองสาธารณสุขฯ)  เครื่องสํารองไฟ 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 5,500 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       18. จัดซ้ือครุภัณฑการแพทย เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอลแบบ
สอดแขน จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 25,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณ
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รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
        19. จัดซ้ือครุภัณฑการแพทย   เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล จํานวน  
1 เครื่อง ตั้งไว 10,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555)  
        20. จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กองชาง) กลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 10,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
        21. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 31,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       22. จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 
เครื่อง ตั้งไว 5,500 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       23. จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตูเชื่อมกระเปาหิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว 15,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       24. จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว 63,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       25. โครงการขยายถนน คสล.และทางเทา คสล.พรอมปรับปรุงฝาบอพัก 
คสล. ถนนจวนเกา ตั้งไว 350,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสติกคอนกรีตถนนสุริยาอุทัย (ชวง
ถนนอนันทจินดา – ถนนพิบูลรัตน) ตั้งไว 1,300,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       27. โครงการปรับปรุงถนนเคียงคลอง ตั้งไว 947,000 บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       28. จัดซ้ือครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 
2 เครื่อง ตั้งไว 19,000 บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
       29. จัดซ้ือรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ 
จํานวน 1 คัน (ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ) ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง หมวดคาครุภัณฑ งานไฟฟาถนน จํานวน 1,297,000 บาท 
       30. จัดซ้ือเต็นท ขนาด 5 เมตร x 12 เมตร สูง 2.4 เมตร จํานวน 4 หลัง 
ประเภทครุภัณฑ หมวดคาครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท 
        31. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย 
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 33,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 133,600 บาท 
       32. โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล    
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เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
มติท่ีประชุม 

พิมาย (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) จํานวน 500,000 บาท 
       33. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบล     พิ
มาย แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 33,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 
5 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 33,400 บาท 
      34. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลพิมาย 
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,400 บาท ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 28,400 บาท 
      35. จัดซ้ือรถสวนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตน ขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน (ราคาตามาตรฐานครุภัณฑ) จํานวน 784,000 
บาท 
      36. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (แบบตามท่ีเทศบาลกําหนด) จํานวน 
1,932,000 บาท 

รวมรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 36 
รายการ เปนเงินท้ังส้ิน 11,652,900 บาท 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดกลาวไปแลว มีสมาชิกสภาทานใดตองการ
สอบถามเพ่ิมเติม เก่ียวกับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณ หรือไม ถาไมมี ผม
ขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นชอบในรายการขออนุมัติกันเงินฯ โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไมมี 

  
ปดการประชุมเวลา 12.00 น.  

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
       (นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ)             (นายศิระ  จันทวร) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)    กรรมการ  (ลงชื่อ)         ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
       (นายเปรมศักดิ์   สุขปญญา)           (นางสาวอุมา  สวางศรี) 
                เจาพนักงานธุรการ 5 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 
          (นายชุม    เผือกกลาง) 
(ลงชื่อ)    กรรมการ 
         (นายทองแถม  สมนิยม) 
(ลงชื่อ)    เลขานุการ 
         (นายพิศิฏฐ  เรือนใหม) 


