
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  3   ประจําป 2555 

วันท่ี  15 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  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 7.  นางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 8.  นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 13.  นายศิระ    จันทวร  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 

 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 

 1.  นายดนัย  ต้ังเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 2.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรําตบลพิมาย 

 3.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 4.  นายพยุงพงษ  พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 5.  นางสาวสุนันทา การคา  รองปลัดเทศบาล 

 6.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 

 7.  นายฐิติพงศ  คงแยม  ผูอํานวยการกองชาง 

 8. นางสาวเกศรา  เชื้อบัณฑิต  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 9. นางสาวภวภาวัน เอ่ียมเสือ  หัวหนาฝายอํานวยการ 
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 10. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาพนักงานธุรการ 5 

 10. นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 

 11.  นางสมควร  นวลหมื่นไวย  ประธานชุมชนไทรแกว 

 12.  นายถนัด  แซโล  ประธานชุมชนบานประตูชัย 

 13. นายพยนต  พรอัครพันธ  ชุมชนปราสาทหิน 

 14. นายบุญสม  แซลี้  ประธานชุมชนวัดใหมประตูชัย 

 15. นางรําพึง  ไกรสร  ชุมชนไทรแกว 
 

เปดประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายศิระ  จันทวร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายศิระ  

จันทวร  อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําป 2555   และกลาวเชิญนายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการ

ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2555 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ดังน้ี   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

นายบุญชัย  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัย กอนอ่ืนตองขออนุญาตขอขอบคุณทุกทานที่หลายทานไดสละเวลามารวมประชุม                  

และขอขอบคุณถึงเร่ืองที่ผานมาดวยในเร่ืองของโครงการโคราชเมืองสะอาดที่ทุกทาน             

ไดรวมลงแรงลงกําลังกายกําลังใจทุกๆ คนใหงานเสร็จสิ้นลุลวงไปดวยดี ถึงแมจะมีอุปสรรค                         

นานานัปการ ไมวาจะเปนธรรมชาติ ฟาฝนตกลงมาในวันน้ัน แตงานก็สามารถสําเร็จลุลวง

และไดรับคําชื่นชมอยางมากมาย รวมถึงกิจกรรมวันแมซึ่งเราไดไปรวมเทิดพระเกียรติ

ดวยกันทุกชุมชนและทางสภา วันแมไดรับการกลาวขานและไดรับการชื่นชมจากบุคคล

ทั่วไปทั้งอําเภอวาเทศบาลจัดงานในคร้ังน้ีไดดี และราบร่ืนสวนตัวผมเองไดคะแนนเกือบเต็ม

สิบก็คงเหลือสวนนิดหนอยที่มีความผิดพลาดเล็กนอย ก็ขอขอบคุณทุกทานและทางฝายสภา

และขอบคุณขาราชการประจําที่รวมแรงรวมใจอยางเต็มความสามารถ ขอบคุณไปถึงชุมชน 

ที่รวมแรงรวมใจไปงานเทิดพระเกียรติในวันน้ัน 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2555  

                               วันที่ 23 กรกฎาคม 255 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ในคําพูดของตัวเอง 
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นายดนัย หนา 7  ขอแกไขตรงบรรทัดที่ 6 จากทายขึ้นมา ป 2001 ไมใชป 2501 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขเพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากสภา

เทศบาลตําบลพิมาย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2555 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555   จํานวน  11  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 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ                    - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 

  4.1 วาระท่ี 1  รับหลักการ 

นายบุญชัย  ในระเบียบวาระน้ีอางถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 2554 ขอที่ 47 ในการพิจารณาบัญญัติรางขอบัญญัติ

ในวาระที่ 1 ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติที่วาจะ

รับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปรายหาม

ใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแลว และระเบียบขอ 58 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบและวิธีการ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณซึ่งใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541 ในขอที่ 23 ใหเจาหนาที่

งบประมาณทําการพิจารณาทําการตรวจสอบวิเคราะหและแกไขงบประมาณในชั้นตนแลว

นําเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติให ต้ัง

งบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลวน้ัน ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและ

จัดทําเปนงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกคร้ังหน่ึงเพื่อคณะผูบริหารได

นําเสนอตอสภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งวันน้ีก็ถือวาเสนอภายใน 15 สิงหาคม แต

ในรายละเอียดในรางงบประมาณรายจายน้ีขอเชิญนายกเทศมนตรี 
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นายดนัย คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .2556                        

ทานประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผูบริหาร

ของเทศบาลตําบลพิมาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภา

เทศบาลตําบลพิมายอีกคร้ังหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย                 

จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง 

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังตอไปน้ี 

1. สถานะการคลัง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลตําบลพิมาย  ไดประมาณการรายรับไว จํานวน  

55,500,000.00 บาท  โดยในสวนของรายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการจัดเก็บ

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในสวนของงบประมาณรายจาย กําหนดวงเงินรายจายไว  

จํานวน  55,500,000.00 บาท  ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนการจัดทําแบบ   สมดุล  

นอกจากน้ี  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2555 เทศบาลตําบลพิมาย  มี เงินสะสมคงเหลือ 

25,557,822.30 บาท     มีเงินทุนสํารองเงินสะสม 12,178,539.77 บาท และมีเงินสะสมไวที่

กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 7,604,499.04 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับของเทศบาลตําบลพิมายจะมีจํานวนจํากัด               

เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมายกําหนดก็ตาม  แตเทศบาลตําบลพิมายก็สามารถดําเนินกิจกรรมไดตาม

ที่ต้ังงบประมาณไว   
นายดนัย เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 ของเทศบาลตําบลพิมาย

อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556  อาศัย

อํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพิมายและโดยความ

เห็นชอบของนายอําเภอพิมาย  ซึ่งไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด

นครราชสีมา ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่  1787/2554 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2554  

ดังตอไปน้ี 

  ขอ  1.  เทศบัญญัติน้ีเรียกวา“เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556” 

  ขอ  2.  เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เปนตนไป 
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  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวม        

ทั้งสิ้น 55,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 

  งบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ก. ดานบริหารท่ัวไป 

  1.  แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม     13,385,636   บาท 

  2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม       3,147,068   บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 

  1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม     12,789,180   บาท 

  2.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม       3,737,414   บาท 

  3.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม     14,612,500   บาท 

  4.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม         435,000   บาท 

  5.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม       3,830,000   บาท     

  6.  แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม          110,000   บาท 

ค. ดานเศรษฐกิจ 

  1.  แผนงานการพาณิชย     ยอดรวม       1,031,173   บาท 

ง. ดานการดําเนินงานอื่น 

  1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม        2,422,029  บาท 

ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  3 

 ขอ  4.  ใหนายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล 

 ขอ  5.  ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมายมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอสงสัยที่จะอภิปรายสอบถามหรือไม และขอเชิญ

ปลัดเทศบาลไดชี้แจงรายละเอียด 

นายศิระ ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ.2556 เมื่อสักครูทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจง

รายละเอียดกวาง ๆ ในเร่ืองของแผนงานทั้งหมดที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติฉบับน้ีไว ซึ่งรวม

ทั้งสิ้น 10 ดานดวยกัน  ในรายละเอียดจะอยูในสวนที่ 3 ต้ังแตหนาที่ 16 เปนตนไป สวนแรก

จะเปนในเร่ืองของดานงบกลาง ซึ่งเมื่อสักครูทานนายกเทศมนตรีไดนําเรียนไปแลว แผนงาน

งบกลางเราต้ังงบประมาณรวมไวทั้งสิ้น 2,422,029 บาท ซึ่งในงบกลางน้ีจะประกอบไปดวย 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส เงินสํารองจาย ซึ่งเงินสํารองจายก็

เปนในเร่ืองของเกี่ยวกับเร่ืองการบรรเทาภัยพิบัติตางๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือเหตุฉุกเฉิน 

รายจายตามขอผูกพันตางๆ เชน คาบํารุงสันนิบาติ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงิน
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สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในสวนน้ีจะเปนสวนของงบกลาง  

และสวนตอไปในหนาถัดไปจะเปนในเร่ืองของดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ใน

หนา19 ต้ังงบประมาณรวมไวทั้งสิ้น 10,491,114 บาท ในสวนน้ีจะประกอบดวยไปดวย ใน

เร่ืองของเงินเดือนงบบุคคล เงินเดือนฝายการเมือง ก็เปนของคณะผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาลทุกทาน รวมถึงเงินเดือนของพนักงานขาราชการที่สังกัดอยูในสํานักปลัด มี

งบดําเนินการที่เกี่ยวกับคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกทองถิ่น คาเบี้ย

ประชุม คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวาคาลวงเวลา คาเชาบาน  ในสวน

คาใชสอย จะมีในเร่ืองของรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ ซึ่งผมจะอานไปเร่ือยๆ อาจจะขามตรงไหนไปบาง ถาทานสมาชิกสภาทานใดอยากจะ

สอบถามก็เชิญสอบถามได ในหนาที่ 22 จะเปนรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม

เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ จะเปนโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ

หลักการบริหารจัดการและการพัฒนาองคการและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานเทศบาล คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี โครงการวันเทศบาล โครงการเทศบาล

พบประชาชนชน โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่น

ไทย  ในหนาที่ 23 จะเกี่ยวกับรายจายประจําเชนเดียวกัน คาบํารุงรักษาซอมแซม  คาวัสดุ

ตางๆ หนาที่ 24 งบลงทุนจะมีในเร่ืองของการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ประกอบไปดวย โตะ

เอนกประสงค  ตูเหล็ก เกาอ้ีบุนวม ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คือ

เคร่ืองเสียง จํานวน 1 ชุด ในหนาที่ 25 ในเร่ืองของหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ

ปรับปรุงเทศบาลตําบลพิมาย คือติดต้ังเคร่ืองเสียงหองประชุมบริเวณสถานีดับเพลิง ต้ังไว 

300,000 บาท หนาที่ 26 จะเปนในเร่ืองเงินอุดหนุน คืออุดหนุนสํานักทะเบียนอําเภอพิมาย 

และคาจางที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจ  ตอไปหนาที่ 27 แผนงานบริหารทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานน้ีจะเกี่ยวของในเร่ืองของการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตาง ๆ รายจายในแผนงานน้ีสวนมากจะเปนในเร่ืองของงบประจํา มีโครงการเดียว

คือ โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน หนาที่ 29 ดานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน

คลัง แผนงานน้ีเปนหนวยสวนราชการที่รับผิดชอบในแผนงานน้ีคือ กองคลัง หลักการตรงน้ี

จะเปนในเร่ืองของรายจายประจําของพนักงาน ขาราชการของกองคลัง มีโครงการอยู

โครงการหน่ึงที่นาสนใจ คือ โครงการสํารวจขอมูลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อยูหนาที่ 

30 ซึ่งตรงน้ีเราก็ดําเนินการทําทุกๆ ป  หนาที่ 32 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน

เทศกิจ สวนมากก็จะเปนในเร่ืองของรายจายประจําเชนเดียวกันในเร่ืองของพนักงาน 

เจาหนาที่ที่สังกัดอยูในงานเทศกิจ ในงานน้ีต้ังงบประมาณไวรวม 403,760 บาท หนาที่ 34 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ต้ัง

งบประมาณรวมไวทั้งสิ้น 2,743,308 บาท  ในหนาที่ 34 สวนมากจะเปนในเร่ืองของงบ

ประจําเกี่ยวกับพนักงาน ขาราชการที่สังกัดในงานปองกัน หนาที่ 35 จะมีโครงการที่นาสนใจ

อยู 3 – 4 โครงการดวยกัน มีโครงการฝกอบรม ทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต นอกน้ันเปนรายจายประจําเกี่ยวกับเร่ือง

วัสดุตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ดานตอไปเปนดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดอยูในหนาที่ 38 ตัวน้ีก็

เชนเดียวกันจะเปนรายจายเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ถัดไปงานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา หนาที่ 41 เราต้ังงบประมาณรวมไวทั้งสิ้น 11,465,480 บาท ในแผนน้ี

ที่ต้ังไวจํานวนทั้งสิ้น 11,465,480 บาท จะประกอบไปดวยอาหารเสริม (นม) และอาหารกลาง

วันที่เราตองดําเนินการอุดหนุนใหโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลพิมาย โครงการที่

นาสนใจ โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย โครงการ

เยี่ยมบานเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมายโครงการจัดพิธีไหวครูศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการปจฉิมนิเทศรับบัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา 2556 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น คาอาหารเสริม (นม) ในหนาที่ 42 รายการที่ 3 ประเภทอาหารเสริม (นม) เรา

อุดหนุนใหจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน รวมเปนเงิน 4,441,640 บาท จํานวนนักเรียนที่

ระบุอยูในหนาน้ีเปนจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ที่ผานมา สวนเร่ืองจํานวน

เกณฑตอหัว 7 บาท และจํานวนวันทางกรมเปนคนกําหนดใหเรา ในหนาที่ 43 ประเภทเงิน

อุดหนุนจะมีในเร่ืองของอุดหนุนอาหารกลางวัน เราอุดหนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียน

อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย รวมทั้งสิ้น 3,655,600 บาท อุดหนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียนกุลโน 

2,490,800 บาท  หนาที่ 43 – 44 จะเปนเร่ืองเงินอุดหนุนที่อุดหนุนใหแตละโรงเรียนตาง ๆ 

ตามโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน เชน โครงการคายคุณธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ใหกับ

โรงเรียนกุลโน  อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย โครงการ

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนา

ทักษะดนตรีและการแสดงอิสานโปงลางโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย โครงการพัฒนาอัจฉย

ภาพการอานการเขียนภาษาไทยโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย และสุดทายโครงการอบรม

อาสาสมัครยุวมัคคุเทศน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัย ดานตอไปในงานระดับมัธยมศึกษา ใน

เร่ืองของงานมัธยมศึกษาในงานน้ีจะเกี่ยวของในเร่ืองของเงินอุดหนุนต้ังไว 185,000 บาท เรา
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อุดหนุนตามโครงการตาง ๆ โครงการยุวอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยวโรงเรียนพิมาย

วิทยา อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา อุดหนุนโครงการ

กีฬาตอตานยาเสพติด “รวมพลัง ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองคราชัน” โรงเรียนพิมาย

วิทยา อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการปองกันตนเองจากยาเสพติสําหรับ

เยาวชนโรงเรียนพิมายวิทยา อุดหนุนโครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 

แผนงานดานตอไปเกี่ยวกับงานศึกษาไมกําหนดระดับ มีโครงการเดียวที่เทศบาลดําเนินการ

เองคือโครงการคายศิลปะเสริมทักษะชีวิต  ตอไปเปนเร่ืองของแผนงานสาธารณสุข งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานน้ีจะเกี่ยวของกับฝายประจําเปนสวนมาก ขอผาน

ไปเปนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบประมาณต้ังไวทั้งสิ้น 2,049,000 

บาท ในหนาที่  49 น้ีเปนในเร่ืองของรายจายประจํา หนาที่  50 มีโครงการที่สําคัญคือ 

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูสูงอายุและกลุมออกกําลังกาย โครงการอบรมฟนฟู

อาสามัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ โครงการนํารอง

ตนแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (พิมาย) ในหนาที่ 51ประเภทเงินอุดหนุน 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน 150,000 บาท จํานวนเงินน้ีเราอุดหนุนใหกับ

แตละชุมชนๆละ 10,000 บาท ดานตอไปงานศูนยบริการสาธาณสุข  งบประมาณต้ังไว 

604,980 บาท ในหนาที่ 52 จะเปนในเร่ืองของรายจายประจํา ในหนาที่ 53 รายการที่นาสนใจ

คือ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ปน้ีเปนปแรกที่เทศบาลตําบลพิมายต้ังโครงการน้ีขึ้นมา 

โครงการน้ีเปนโครงการในการจัดกิจกรรมในการออกตรวจเยี่ยมสุขภาพของพี่นอง

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 15 ชุมชน สวนรายการที่เหลือจะเปนเกี่ยวกับเร่ืองคาใชจายประจําใน

การบริหารศูนยบริการสาธารณสุข ในหนาที่ 55 จะเปนแผนงานสังคมสงเคราะห งาน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จะมีโครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไรและ

สงเสริมเด็กดอยโอกาส โครงการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยหนาว โครงการ

สงเคราะหและชวยเหลือผูประสบอุทกภัย รวมถึงเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเหลา

กาชาดจังหวัดนครราชสีมา แผนงานตอไปเกี่ยวกับแผนงานดานเคหะและชุมชนอันน้ีจะเปน

แผนงานที่เกี่ยวกับภารกิจของกองชาง  จะเปนรายการจายที่เกี่ยวกับขาราชการสังกัดกองชาง

จะเปนรายจายประจํา ก็ขอผาน เขามาในเร่ืองของงานไฟฟาถนน ในแผนงานน้ีต้ัง

งบประมาณรวมไวทั้งสิ้น 3,917,960 บาท ในหนาที่ 58 สวนมากจะเปนรายจายประจําซึ่งขอ

ผาน หนา 59 ก็เกี่ยวกับเร่ืองรายจายประจํา ก็ขอขามมาหนาที่ 60 ในเร่ืองของงบลงทุน ใน

เร่ืองของงานไฟฟาถนนเราต้ังงบประมาณไวทั้งสิ้น 2,169,000 บาท ประกอบไปดวย

โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนชายชล ซอยพงศธร โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย

แมแฉลม โครงการกอสรางรางระบายนํ้าถนนหฤทัยรมยซอยรานกวยเต๋ียวแสงเดือน (หลัง
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รานรักบานเกิด)  โครงการวางทอระบายนํ้าและเทคอนกรีตทับหลังทอ ถนนทุงเลนทอง 

โครงการกอสรางถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกคถนนคูเมือง (คันคลองมูลหลง) โครงการวาง

ทอระบายนํ้า คสล.และเทคอนกรีตทับหลังทอและขยายถนน คสล.ถนนสายตํ่า โครงการวาง

ทอระบายนํ้า คสล.และเทคอนกรีตทับหลังทอ ถนนสุริยาอัสดง (ซอยสมใจนึก) โครงการ

ลอกทอ ลางรางระบายนํ้า โครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

รายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมืองพิมายนาอยู อันน้ีเปนรายละเอียดของงบลงทุนที่

อยูในแผนงานไฟฟาและถนน ต้ังไวรวมทั้งสิ้น 2,169,000 บาท ในหนาที่ 52 เงินอุดหนุน 

เปนการอุดหนุนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ อุดหนุนการขยายเขตประปา อุดหนุนหัวดับเพลิง 

งานตอไปเปนงานสวนสาธารณะ สวนมากจะเปนในเร่ืองของรายจายประจํา มีโครงการที่

นาสนใจคือ โครงการทองถิ่นใจรวมใจภักด์ิรักพื้นที่สีเขียว เปนโครงการที่ต้ังไวขึ้นเพื่อ

ดําเนินการปลูกตนไมหรือปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อรวมถวายเปนพระราชสักการะของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ งานตอไปเปนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รายละเอียดอยูในหนาที่ 65 งบประมาณต้ังไวทั้งสิ้น 6,052,960 บาท มีโครงการที่นาสนใจใน

หนาที่ 66 คือ โครงการศูนยเรียนรูการใชประโยชนจากขยะอินทรีย โครงการรณรงคปลูก

จิตสํานึกคัดแยกขยะมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายจากแหลงเกิด โครงการ Big Cleaning Day 

และในหนาที่ 69 มีโครงการจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อ

ปรับปรุงระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  งานตอไปงานบําบัดนํ้าเสีย โครงการที่นาสนใจคือ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการใชถังดักไขมัน หนาที่ 71 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนคูเมืองบริเวณโรงเรียนกุลโน – วัดบูรพาพิมล ตอไปเปนในเร่ืองของแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หนาที่ 72 มีโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานของคณะกรมการชุมชนและผูนําชุมชน โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน

ของชุมชน โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพประจําชุมชน โครงการจางนักเรียนนักศึกษา

ทํางานในชวงปดภาคเรียน โครงการสนับสนุนศูนยรวมผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเมืองพิ

มาย โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน โครงการจัดต้ังกลุมอาชีพและศึกษาดูงาน 

โครงการอบรมบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แผนงานตอไปเปนแผนงาน

เกี่ยวกับเร่ืองแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

งบประมาณต้ังไวทั้งสิ้น1,090,000 บาท ไดแก โครงการแขงขันกีฬาระหวางเทศบาล 

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธคร้ังที่ 9 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โครงการ

จัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเทศบาลตําบลพิมาย โครงการกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลพิมาย 

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเขาแขงขันในระดับอําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ โครงการ

แขงขันกีฬาเทศบาลพิมายคัพ และโครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลพิมาย 



 

 

10 

ซึ่ง 3 โครงการหลังน้ีเปนโครงการใหม ที่เปนนโยบายของทางคณะผูบริหาร งานตอไปเปน

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น หนาที่ 76 งบประมาณต้ังไว 1,675,000 บาท ประกอบดวย 

โครงการจัดงานวันลอยกระทง โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา โครงการจังานวันตรุษจีนและเทศกาล

กินเจ โครงการจัดงานฉลองชัยชนะของทาวสุรนารี โครงการจัดงานบรวงสรวงปราสาท

หินพิมาย โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบาน โครงการเขาวัดวันพระใหญ โครงการ

สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ในแผนงานน้ีมีเงินอุดหนุนอยู 1 โครงการ คือโครงการ

เครือขายยุวชนอนุรักษวัฒนธรรมอิสานใตเน่ืองในวันพิพิธภัณฑไทย ประจําป 2556 เรา

อุดหนุนใหกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ดานตอไปเปน งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว ในงานน้ีที่สําคัญมีในเร่ืองของเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล

เที่ยวพิมาย 1,000,000 บาท อุดหนุนทีมเรือเพื่อเขาแขงขันเรือยาวประเพณี ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย งานตลาดสด สวนมากจะเปนในเร่ืองของงบประจํา สุดทายดาน

เศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว อันน้ีก็เชนเดียวกันจะเปนในเร่ืองของรายจาย

ประจํา มีเพียง 2 โครงการที่นาสนใจ คือ โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา และ

โครงการทําหมันสุนัขและแมว 

นายบุญชัย จากรายละเอียดที่ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงไป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปราย

สอบถามเพิ่มเติมหรือมีขอสงสัยตรงไหนหรือไม 

นายดนัย ขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนของปลัดเทศบาล จะเห็นจากหลายโครงการตัวเลขหายไป และ

ลดลง ตองขอเรียนวา เราเองไดรับผลกระทบจากการประกาศขึ้นเงินเดือนตามนโยบายของ

รัฐบาลทําใหเงินหลายสวนที่เราต้ังอยูตองถูกลดทอนลงมาเพื่อสนองตามนโยบายของรัฐบาล

คือนํามาคิดอยูในสัดสวนของเงินเดือนขาราชการ ทั้งสวนของผูปฏิบัติงานหลาย ๆ สวน ทํา

ใหหลาย ๆ สวนถูกตัดลดทอนลงไป ก็เปนความลําบากที่รัฐบาลสั่งใหเพิ่มแตไมอุดหนุนเงิน

ใหเราเพิ่มทําใหเราตองไปตัดในตัวเน้ือโครงการหลาย ๆ ก็ตองนําเรียนวาก็พยายามจะทําใหดี

ที่สุด หลายโครงการที่ไมมีความจําเปนหรือเรียกวามีความจําเปนดอยกวาในสวนที่เรามี

ความจําเปนมากวาก็จะขอตัดลดทอนลงไป เชน โครงการที่ไปเที่ยวไปศึกษาดูงานตาง ๆ จะ

เห็นวาในเทศบัญญัติของปน้ี ผมไดมอบหมายใหนโยบายกับขาราชการประจําทุกทานวา ขอ

อนุญาตตัดออกไปกอน ซึ่งก็ขอมาเพิ่มเติมในสวนของดานสาธารณสุข และผมไดมอบ

นโยบายกับขาราชการไปทุกทานวา ในปน้ีในสมัยน้ีจะขอนํางานดานสาธารณสุขเปนตัวนํา 

ผมขอใหชุมชนทุกคนไดอยูดี กินดี มีสุขภาพที่ดีกอน ถึงจะไปเที่ยวกัน ก็เลยขออนุญาตตัด

โครงการหลายๆ สวน รวมถึงกระทบไปถึงโครงการของการศึกษาดวยหลายสวน ก็นําเรียน

สมาชิกสภาทุกทานวา ไดพยามหาเม็ดเงินจากขางนอกเพื่อมาอุดหนุนขางในใหไดเติมเต็ม 



 

 

11 

และจะโอนงบประมาณจากสวนตาง ๆ ใหมาเติมเต็มในสวนของกองการศึกษา ก็เพียงแตวา

นําเรียนวาไมตัดแตวาจะหาเงินเขามาเพิ่มใหจะพยามสุดความสามารถ และทางสวน

สาธารณสุข มีความจําเปนในเร่ืองของการจางที่ปรึกษารัฐเกี่ยวกับเร่ืองบอขยะ การกําจัดขยะ 

วันน้ีเปนปญหาที่ยังมาไมถึง แตใกลจะถึงแลวเน่ืองจากไดรับการรายงานจากหัวหนากอง

สาธารณสุขวา บอกําจัดขยะเราเหลือพื้นที่อีกไมถึง 2 ไรที่จะฝงกลบ เพราะฉะน้ันตองเตรียม

ตัวในการจะลนของขยะ แตสิ่งหน่ึงที่เราจะไปขอเงินจากขางนอกมาไดเราจะตองมีคนที่

รับรองเราวาสามารถทําตัวโครงการน้ีได น่ันก็คือจางที่ปรึกษามาทําการวิจัยบอขยะเราให

เปนเลม ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมมีผลกระทบตอชุมชน ขอนําเรียนไวคราวๆ ที่ไดต้ัง

โครงการน้ีไวถาที่ปรึกษาน้ันวิจัยใหเราเสร็จ เราสามารถนําเลมน้ีขึ้นไปขอเงินในกระทรวง

ตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองน้ีได ไมวาจะเปนเตาเผาขยะ ตัวคัดแยกขยะวาคือดิน คือ

พลาสติก เราก็จะเก็บตัวพลาสติกออกมากําจัดใหเหลือเฉพาะดิน เพราะวาพื้นที่เรา 25 ไร

เรียนตรง ๆ วาตอนน้ีเหลือเพียง 2 ไร ถาเราไมรีบทําตัวน้ีก็จะลนแนนอน จึงมีการต้ัง

โครงการน้ีขึ้นมา บางทานอาจจะสงสัยวาทําไมอาจจะสงสัยวาทําไมเงินตัวน้ีต้ังไวเยอะ จริง 

ๆ ตัวเลขนาจะไปถึง 1,000,000 บาท แตก็ขอห่ันลงเพื่อใหอยูในตัวเน้ือโครงการ ก็มีหลาย

สวนที่อยากจะอภิปราย ก็ขอขอบคุณ 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอสงสัยหรือจะสักถาม ในวาระที่ 1 น้ีสามารถอภิปรายได 

นายคณาจารย ในหนา 78  รายจายตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการทองเที่ยว ในงบอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ดีครับผมเห็นวา

อุดหนุน 1,000,000 บาท คือเมื่อกอนที่ผานมาสมัยนายกที่ผานมาเราก็ตัดงบประมาณไปเยอะ 

และเราก็ไมมีสวนเกี่ยวของอะไรกับเขาเลยในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย และตอนน้ีเราไดต้ังงบ

สนับสนุนไป 1 ,000 ,000  บาท ผมก็อยาก เ รียนถามท านประธานสภาไปถึงท าน

นายกเทศมนตรีวาเราจะมีสวนรวม สมาชิกสภาเทศบาลจะมีสวนรวมในการเขาไปรวมงาน

เทศกาลเที่ยวพิมายอยางไร และชุมชนจะเขาไปมีสวนรวมอยางไร เพราะวาชาวบานถามมา

จะไดตอบไดวาถามสมาชิกสภาเทศบาลมาวาเราจะไดทํางานเหมือนเมื่อกอนหรือไม จะได

เขาไปมีสวนเกี่ยวของเหมือนเมื่อกอนหรือไมวาชุมชนและสมาชิกสภาของเราจะมีสวนรวม

อยางไร 

นายดนัย ถาดูจากการคาดการณแลว คาดวาคร้ังน้ีเราจะไดเปนประธานในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิ

มาย ดูจากทานนายอําเภอจะเกษียณอายุราชการ และดูจากทิศทางจากกระทรวงมหาดไทย วา

จะต้ังนายอําเภอคนใหมมาใหเรานาจะกลาง ๆเดือนธันวาคม ซึ่งมันเลยเทศกาลเที่ยวพิมายไป

แลว น่ันก็คือผมไดคุยกับทานนายอําเภอ ทานจะแยกงานน้ีออกเปน 2 งาน คือ งานเทศกาล

เที่ยวพิมาย และงานแขงเรือประเพณีพิมาย ทานก็คงนาจะยกงานเทศกาลเที่ยวพิมายให
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เทศบาลตําบลพิมายเปนประธานการจัดงาน และสวนของการแขงเรือนาจะยกใหทองถิ่นที่

เหลืออีก 12 แหงที่จะดําเนินการจัดงานแขงเรือ และสวนที่ผานมาที่เงินอุดหนุนดูจาก 4 ปที่

ผานมันเร่ิมลดลง ๆ ถาเปนอยางน้ันเราจะดําเนินงานไมไดเลย จึงขอนําเสนอเร่ืองน้ีวาเปน

การอุดหนุนโครงการเทศกาลเที่ยวพิมายใหกลับไปคืนสูเหมือนเมื่อ 6 – 7 ปที่แลวก็คือ 

1,000,000 บาท และเราไดปรึกษาหารือกับฝายบริหารแลววาจะไปหาเงินมาเพิ่มจากหลาย ๆ

สวนไมวาจะเปน อบจ. อปท. ก็คงจะนําเรียนไปถึงทานสท.คณาจารย ที่ไดสอบถามขึ้นมา 

และนําเรียนไปถึงชุมชน ผมคิดวานาจะ 80 – 90% วาจะเปนเราที่เปนคนจัด ซึ่งจะแตกตางไป

จากทุกป น่ันก็คือเราจะเปนประธานแทนทานนายอําเภอก็ขอใหต้ังรับทุก ๆ อยางไวดวย ซึ่ง

ผมก็ไดบอกไปทางขาราชการประจําของผมไวแลว รวมถึงกองชางไวแลววาใหเตรียมตัวไว

ดวย ซึ่งก็ถูกฝกฝนไปเมื่อ 2 – 3 งานที่ผานมา ไมวาจะเปนงานโคราชเมืองสะอาด งานแห

เทียน งานวันแม ซึ่งไดถูกฝกฝนและถูกหลอหลอม เพราะผมเองแอบใหคะแนนและไปคุย

กับลูกนองวาผมใหคะแนนเทาไร จนที่สุดถึงวันแมเร่ิมเขาที่เขาทางก็ขอฝากความหวังไวกับ

เขาดวยวางานเทศกาลเที่ยวพิมายเราจะตองเจอศึกหนักกวาน้ีอีก 

นายบุญชัย ขอเชิญทานพิศิฏฐ 

นายพิศิฏฐ จากที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย ซึ่งประกอบไปดวย นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ที่

ปรึกษา และรองนายกเทศมนตรี ที่ไดชวยกันจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2556 น้ันทั้งหมดมี 23 งาน งบประมาณทั้งหมด 55,500,000 บาท ผมเห็นวาทาง

คณะผูบริหารไดจัดทําลงตัวแลว ผมขอสนับสนุนการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใน

คร้ังน้ี 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม 

นางนิตยา เห็นชอบดวยในเทศบัญญัติฉบับน้ีเพื่อเปนประโยชนของประชาชน 

นายบุญชัย ขอเชิญสท.ทองแถม 

นายทองแถม ผมเองไดอานดูจากรางเทศบัญญัติงบประมาณ 2556 น้ี งบประมาณในปน้ีไมมี ในเร่ือง

ผูสูงอายุอยากใหเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลและชุมชนไดรับทราบ

เพราะเปนหวงมาก 

นายบุญชัย ขอเชิญปลัดเทศบาล 

นายศิระ ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายรายจาย 2556 เลมน้ี ที่ทานสมาชิกไดถามมาวา ไมมีปรากฎ

รายจายเกี่ยวกับในเร่ืองของเบี้ยยังชีพ ทั้งในเร่ืองเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ นําเรียนวา 2 

รายการตรงน้ีปจจุบันทางรัฐบาลไดอุดหนุนเราในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะฉะน้ัน

ในเร่ืองของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเทศบาลไมตองต้ังงบประมาณรองรับไว ประกอบกับปกอน

ยังมีความสับสนกันอยูในเร่ืองของเบี้ยคนชรากับเบี้ยคนพิการ เราเลยต้ังงบประมาณรองรับ
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ไววาเผื่อถารัฐบาลไมอุดหนุนเงินใหเรายังมีเงินสํารองที่พอจะจายได ถามวาแลวป2556 ถา

อยางน้ันอีกเกิดขึ้นรัฐบาลสงเงินใหชา เราจะเอาเงินกอนไหนจาย มีระเบียบอยูตัวหน่ึง

เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน เกี่ยวกับเร่ืองใชเงินสะสม กรณีที่เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถาระบุไว

ตายตัวแลววาจะจายใหใครอยางไร อุดหนุนเทาไหร ถารัฐบาลสงเงินใหเราชาเราสามารถยืม

เงินสะสมที่เรามีอยูมาจายกอนได เมื่อรัฐบาลอุดหนุนมาใหเราแลวเราคอยมาสงใชคืน 

เพราะฉะน้ันตรงน้ีสบายใจไดวา ปจจุบันเบี้ยยังชีพทั้ง 2 รายการน้ีเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่

รัฐบาลยังอุดหนุนใหเราอยู และมีแตเพิ่มขึ้นไมไดนอยลง จากที่ใหเปนรายหัวตายตัว หัวละ 

500 บาท ปจจุบันก็เปนอัตรากาวหนา ซึ่งอัตรากาวหนาก็กลายเปนวา ณ ปจจุบัน งบประมาณ

ตรงน้ีไมสามารถคํานวณไดอยางตายตัววาจะตองอุดหนุนใหเราเทาไหร หรือเราจะต้ังรับไว

เทาไหร ซึ่งเรามีเงินสะสมที่จะสํารองจายตรงน้ีไดกอนถารัฐบาลอุดหนุนใหเราชา 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติม 

นายชัยวัฒน ผมก็เห็นดวยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2556 เพราะวาดูในโครงการแลวมี

กีฬาเขามาเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะผมก็เปนคนที่ชอบเลนกีฬา อยากใหเยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบลพิมายและนอกเขตไดหันมาเลนกีฬากันเยอะขึ้น เพราะปจจุบันยาเสพติดเขามาคุกคาม

ในเขตเทศบาลและอําเภอพิมายเราเยอะ ผมก็เห็นดวยเปนอยางยิ่ง 

นายชุม ผมตองขอบคุณสภา  และคณะผูบริหารทุก ๆ ทานและพนักงาน เจาหนาที่เทศบาลทุกทานที่

ไดต้ังใจทํางาน ทุกงานที่ทําทานายกเทศมนตรี ทานคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกทานทํา

ดวยความเต็มใจ และต้ังหนาต้ังหนาต้ังตารางงบประมาณและตัดทอน และทางคณะผูบริหาร

ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลมาวาจะเอาอันไหนเขา อันไหนตัดลด แตก็ไมไดตัดทั้งหมด             

ก็ขอบคุณทานและสภาของเราก็ไปดวยดี และขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน 

นายบุญชัย มีทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติม ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดอภิปรายเพิ่มเติมขอ

อนุญาตลงมติในวาระที่ 1 วาระรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ 2556 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2556 4.1 วาระรับหลักการ   จํานวน  11  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 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี - 
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4.2  วาระท่ี 2 การกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัติ 

นายบุญชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถิ่น ในขอที่ 45 วรรคที่ 2            

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระ

ที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชม. นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน และขอที่ 59 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลง

มติรับหลักการแลว ใหตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและใหประธานสภา

ทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม

สภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภา

ทองถิ่นผูใดเห็นควรแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ 

โดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิก

สภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกันกับการเสนอญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติที่เราไดคัดเลือกขึ้นมาแลว มีจํานวน 5 ทาน คือ 1) นางสมสุข  อยูสุข 

เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 2) นายชัยวัฒน สุขะเดชะ เปนกรรมการ 3) นายมงคล

เสาวภา เปนกรรมการ 4) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล เปนกรรมการ 5) นางนิตยา นาบํารุง 

เปนเลขานุการ ในวาระน้ีผมขอนําปรึกษาในที่ประชุมสภาแหงน้ีวาจะใชระยะเวลากี่วัน          

ในการเสนอคําแปรญัตติ 

นายธนัตถสันต ผมขอเสนอระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติเปนเวลา 2 วัน คือ วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา 

ที่ทานธนัตถสันตไดเสนอใหมีการแปรญัตติ เปนเวลา 2 วัน คือ วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. เปนเวลาที่ตองยื่นคําแปรญัตติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบการเสนอใหมีการแปรญัตติ เปนเวลา 2 วัน คือ วันที่ 16 

– 17 สิงหาคม 2555 ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. จํานวน  11  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 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี – 
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นายบุญชัย ขณะน้ีเวลา 12.00 น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพื่อรับประทานอาหาร

กลางวัน  และเร่ิมประชุมอีกคร้ังเวลา 13.00 น. 

เร่ิมประชุม  เวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอื่น ๆ  

นายบุญชัย ในเร่ืองอ่ืน ๆน้ีผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในคร้ังตอไป คณะกรรมการ        

แปรญัตติจะประชุมกันในวันไหนขอปรึกษาหารือกันในที่ประชุม 

นางสมสุข เราไดกําหนดรับคําแปรญัตติในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 ก็จะนัดประชุมคณะกรรมการ

รับคําแปรแปรญัตติ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ หองประชุมอาคารมิตร        

พิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

นายบุญชัย ถาคณะกรรมการแปรญัตติกําหนดวันประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เพราะฉะน้ันก็ขอ

นัดประชุมสภาเทศบาลในการลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันจันทรที่ 20 สิงหาคม 

2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอาคารมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย สมาชิก

สภาเทศบาลตําบลพิมายทุกทานรับทราบนะครับ 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดจะปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืน ๆหรือไม 

นายมงคล อยากสอบถามความคืบหนาในการสรางสํานักงานเทศบาล ขอใหนายกเทศมนตรี                 

ไดอธิบายใหฟง 

นายดนัย ความคืบหนาของการสรางสํานักงาน เมื่อคร้ังที่แลวเราเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ              

เพื่อจะใชมติในที่ประชุมสภาไดยื่นขอใชสถานที่ของโรงเรียนพิมายวิทยา ตอนน้ี             

ไดดําเนินการยื่นไปที่โรงเรียนพิมายวิทยาแลว สวนขั้นตอนอยูในกระบวนการของ

โรงเรียนพิมายวิทยานาจะตองสงเร่ืองไปเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นาจะอยู         

ในกระบวนการน้ี  

นายชุม ผมอยากจะปรึกษาในวา เราจะพัฒนาดานทิศใตของเทศบาลตําบลพิมายหลายสมัยแลว          

แตเราไมไดที่  แตตอนน้ีไดขาววาเขาจะยกที่ ดินให อยากใหทางสภาปรึกษาหารือ             

กับผูบริหารวาเราจะไปเจรจาหรือไปขอเขา ซึ่งตรงน้ันมีที่ของนางชวน  และเปนที่ของ

ภรรยาผมดวย แตความจริงแลวที่ผมภรรยาผมไมติดขัดอยากจะใหทางเทศบาล ผมเลยบอก

วาตองทําตามวิธีการคือตองยกให และตอนน้ีอยากใหสภาเทศบาลไดแตงต้ังคนไปเจรจา

หรือไปติดตามใหเปนรูปธรรมขึ้น 

นายดนัย มันเปนสวนระหวางทุงเลนทองที่จะออกไปติดเขต อบต. ก็อยางน้ีคือไดรับการประสาน

จากทางผูใหญบานขึ้นมาถึงผมแลวดวยวาจาวา เจาของที่เดิมหลายสมัยไมยอมที่จะยกให
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ซึ่งเปนที่เอกชน และผูใหญบานไดมาบอกผมไวดวยวาจาวาทางเจาของที่ยินดีที่จะยกให

แลว เพราะวาเน่ืองดวยมองเห็นคุณประโยชนที่จะใหกับชุมชน และเขาก็วาภาษาบานเรา

คือเขาชอบคณะเรา เขาถูกใจคณะเราที่ไดมาเปนผูบริหาร และเขาก็ยินดีที่จะยกให แตวาผม

ฟงดวยวาจาจากผูใหญบานเหมือนเขาจะยกใหโดยมีพันธะอยู ผมก็เลยไดมอบหมายใหทาง

ผูใหญบานไดไปพูดคุยดวยวาจา เพราะวาการที่จะมอบใหเปนที่สาธารณะหรือถนน

สาธารณะจะตองมอบใหโดยไมมีพันธะใดๆ เชนสมมุติวาถามอบถนนใหเปนที่สาธารณะ

แลวจะตองราดถนนคอนกรีตใหแลวมีไฟฟา อยางน้ีที่ดินเขาจะไมรับจะตองมอบใหโดย

ไมมีพันธะใดๆ ก็กําลังใหผูใหญบานลงไปถามดวยวาจาอีกคร้ังหน่ึง ก็กอนที่จะแตงต้ัง

คณะทางสภาลงไปก็ขอใหฟงอะไรใหมันนาจะไมมีสิ่งใดติดขัด และจะแตงต้ังใหพวกเรา

ลงไป 

นายชุม เปนที่ของภรรยาผมแลวไมมีอะไรติดขัด ก็ยกใหแลวทุกสิ่งทุกอยางก็จะตามมา อันน้ีเราไม

หวังประโยชนตรงน้ัน เราหวังประโยชนเพื่อใหประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข 

นายบุญชัย ถาจะมีการแตงต้ังในเร่ืองที่ตรงน้ี ผมคิดวาเหมาะที่สุดก็คือทานชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดตองการปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืนๆ อีกหรือไม 

นายดนัย เมื่อคร้ังที่แลวพูดถึงนิโครัสโคลัมบัส ตอนน้ีขออนุญาตพูดถึงสตีฟจอบส ผมเคยอาน

ประวัติของสตีฟจอบส ซึ่งเปนนักศิลปะตัวยงคคนหน่ึงเปนคนคิดเร่ืองไอแพค ไอโฟน 

แอปเปล หลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆอยาง แตมีสิ่งหน่ึงที่หลายคนไมรู วันหน่ึงสตีฟจอบสเปด

เคร่ืองคอมพิวเตอรแอปเปลของเขาและก็เรียกชางมาวา ทําไมถึงวางชิฟอยางน้ีมันไมสวย

เลย ซึ่งชางก็เถียงไปครับวาทานน่ีมันเปนภายในถึงแมมันจะเรียงกันไมสวยอยางไร                   

แตขอใหเคร่ืองใชไดและมีประสิทธิภาพมันก็นาจะโอเคแลว ปรากฏวาสตีฟจอบสไมยอม

บอกวาใหออกแบบใหม วางชิฟก็ตองวางใหสวยตองประสิทธิภาพดีดวย ผมถึงไมแปลกใจ

เลยวา แอปเปล ไอโฟนเขาออกแบบกระทั่งรูที่ เสียบหูฟงจะตองมีเสียงติกทุกคร้ัง                  

สตีฟจอบสไมยอมแมแตเร่ืองเล็กๆนอยๆ สตีฟจอบสบอกกับชางของเขาวา การเปนชางไม

กับการเปนการชางไมชั้นยอดมันแตกตางกันอยางมาก  ชางไมชั้นยอดแมแตเฟอรนิเจอร                

ตูหลังหน่ึงที่เอาไมมาแปะกั้นซึ่งคนไมเห็น ถาเขาใชไมชั้นแยมาติดเขาจะนอนไมหลับเลย 

ยังไงเขาก็จะตองทําใหดีที่สุดเขาถึงจะนอนหลับได วันหน่ึงสตีฟจอบสปวยเขามีเคร่ืองมา

เสียบที่น้ิวเพื่อวัดการเตนของหัวใจ สตีฟจอบสยังบนวาถาเปนเขาเขาจะไมออกแบบแบบน้ี

นาจะมีวิธีที่ดีกวาน้ี สตีฟจอบสวันสุดทายตองใหออกซิเจนแลวนะครับ แตกอนที่จะให

ออกซิเจนพยาบาลตองเอาหนากากออกซิเจนมาใหเลือกถึง 5 อัน เพราะสตีฟจอบสชอบอัน

สวย อันที่ดีๆ ชั้นยอด วันหน่ึงเมื่อแอปเปลประสบความสําเร็จก็ไมนาเชื่อนะครับ สตีฟ

จอบสบอกพนักงานทุกคนวาวันน้ีเราประสบความสําเร็จแลว ขอใหทุกคนและขอลายเซ็น
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ที่รวมทําใหงานน้ีประสบความสําเร็จ และทุกคนก็เซ็นต ผมก็ไมเชื่อเหมือนกันนะครับวา

ลายเซ็นน้ีปรากฏวาอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองทั่วโลก เปดฝาแอปเปลออกมาจะมี

ลายเซ็นบุคคลตางๆ อยูขางในเคร่ืองซึ่งไมมีใครเห็นและไมมีใครสังเกต ผมขออนุญาตชื่น

ชมเร่ืองน้ีและนํามาเลาใหทุกคนไดฟง ผมเองถาสามารถทําไดอยางน้ีผมอยากจะเอารูป

ทุกๆคน ที่สามารถทําใหเทศบัญญัติของเราน้ีลุลวงไปดวยดี ขึ้นมาติดที่บริเวณกําแพงของ

ผม และรูป ๆ หน่ึงที่จะมาติดในกําแพงของผมวันน้ีก็นาจะเปนรูปการประชุมเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป 2556 ในคร้ังน้ีดวย ผมขออนุญาตขอบคุณทุกทานที่ไดรวม

ทํางาน ขอบคุณวิระเทศ ขอบคุณทานปลัดเทศบาล ขอบคุณทานรองปลัด ขอบคุณทาน

หัวหนากองที่ไดรวมอดหลับอดนอน แมกระทั่งเปนวันหยุดของตัวเองก็ขึ้นมายืนเคียงบา

เคียงไหลกับนายก ทําจนเรารูสึกไดวาทานเสียสละใหกับพวกเรามาก ผมขอขอบคุณทุก

ทานที่ทํางานทุกอยางผานพนไปไดดวยดี และยังเหลืองานขางหนาตอเน่ืองอีกก็ขอฝาก

ความหวังไวกับทุกทาน 

นายบุญชัย ผมจะขออนุญาตใหตัวแทนชุมชน ทานใดมีขอสงสัยหรือจะปรึกษาหารือเร่ืองตางๆ ขอ

เชิญปรึกษาได 

นายถนัด ผมประธานชุมชนบานประตูชัย และก็เปนประธานเครือขาย หลายปที่ผานมาไดคลุกคลีกับ

งานชุมชนและคณะผูบริหาร 2-3 คณะที่ผานมา พอดีมีเร่ืองอยู 2-3 เร่ืองที่จะนําเสนอ เร่ือง

แรกคือ คณะกรรมการชุมชนหมดวาระแลว ไมทราบวาทางคณะผูบริหารจะดําเนินการ

อยางไรตอไป เร่ืองที่ 2 คงจะเปนเร่ืองเกา ๆ อดีตนายกเทศมนตรีไดทํากันสมัยคุณพยุงพงษ

เกี่ยวกับโรงฆาสัตว อยากจะทราบวาดําเนินการไปถึงไหนแลว เร่ืองที่ 3 ขยะปุยชีวภาพที่

ผานมาไดทําโครงการไว  อีกเร่ืองหน่ึงตามแผนงานที่คณะผูบริหารที่จะขอใชพื้นที่สราง

สํานักงานบริเวณสระอิตอน ทานตองมองใหออกดวยวานํ้าเสียมันจะไหลมาตรงน้ันโดยไม

ตองไปบําบัดนํ้าเสียใชตนธูปเปนการทําความสะอาดนํ้า  อนาคตจะต้ังสํานักงานแลวยังจะ

มีทางระบายนํ้าตรงน้ีหรือไมอยางไร เร่ืองโรงฆาสัตวที่ผานมาก็ทําประชาพิจารณอะไร

เยอะแยะมากมาย โครงการน้ีเปนโครงการที่ดีมากอยากใหเห็นความสําคัญในจุดน้ี ชุมชน

ตองการอยู และขอชื่นชมคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่

มองเห็นความสําคัญ 

นายดนัย เร่ืองของโรงฆาสัตว ขอเรียนอยางน้ีวาวันแรกที่เราน่ังตัดตัวเลขกันในน้ันมีโรงฆาสัตวอยู

ดวย ซึ่งเราประมาณการรายรับของไวที่ 53 ลานบาทไมใช 55 ลานบาท และตัวเลขที่เรามี

อยูที่จะตองจาย ๆ มีอยูประมาณ 84 ลานจึงตองตัดออกประมาณ 30 ลาน ก็เลยไปเล็งเปา

ใหญคือโรงฆาสัตววาตองยกออกไปกอน แตความหมายของคําวาตัดไมใชวาเราไมทํา 

เพราะยืนยันอยางน้ีกับทุกๆทานวา เปาหมายผมกับทีมบริหารรวมถึงทานพยุงพงษวาเราจะ
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สรางในยุคของเราน้ีใหได แตวาผมขออนุญาตใหมันรองลงมาจากสํานักงาน แตวาคําวาที่

เราตัดไมใชวาเราตัดออกไปจากแผนก็ยังอยูในแผนอยู ซึ่งในหลักการปฏิบัติอาจจะ

แตกตางไปจากคณะผูบริหารชุดอ่ืน คือถาไมมีเงินผมพรอมที่จะไปหาจากขางนอกมาให

เหมือนอยางงานแหเทียนหรือเงินศาลที่ไดรับมาเมื่อเชาน้ีผมไดแจงไปกับเจาหนาที่ที่มีสวน

เกี่ยวของ ซึ่งเมื่อวานผมเดินทางไปเซ็นเอกสารใหกับสํานักงานศาล ศาลก็บอกวามีเงินกอน

สุดทายที่จะออกมารวมแลวเจ็ดลานบาท ก็เปนอีกเร่ืองหน่ึงที่เราจะไปหาเงินขางนอกมาให 

เร่ืองโรงฆาสัตวไมตองเปนหวงก็นําเสนอเหมือนกอนหนาน้ีชวยเปนพลังชวยเปนกําลัง

ใหกับผมดวย เพราะวาโรงฆาสัตวมันกระทบกับผูเสียผลประโยชน ผูเสียผลประโยชน

อาจจะเปนผูเรียกวามีอิทธิพลตอชุมชน มันจะทําใหสิ่งตาง ๆทําใหพวกเราทํางานกันยาก

ขึ้น เพราะฉะน้ันถาทานรวมเห็นดีกับผมดวยชวยกันลุกกันขึ้นมาใหพวกเราไดรับ

ผลประโยชนกันทั่วๆ หนาไมใชผลประโยชนน้ันตกไปอยูกับคนใดคนหน่ึง ผมยืนยันวาจะ

ยืนเคียงขางกับทุกทานที่อยากไดโรงฆาสัตว  สวนขยะชีวภาพเราไมไดหยุดน่ิงเราอยากให

ทําไปอยางสม่ําเสมอรวมไปถึงเร่ืองแกสชีวภาพ ตอนน้ีที่เกิดปญหาขึ้นเกิดขึ้นนิดหนอยคือ 

ทอแกสมันใชงานตามอายุมาสักระยะหน่ึงเกิดการร่ัว ก็กําลังดําเนินการในการแกไขอยู 

สวนเร่ืองของสระอิตอน เร่ืองของนํ้า เร่ืองของตนธูป ก็ขอรับปากทานวาเร่ืองเหลาน้ีจะ

นําไปสูกระบวนการ ก็ยินดีเลยที่มีคนทักเร่ืองอยางน้ีวาเร่ืองของระบบบําบัดนํ้าเสีย เร่ือง

ของการไปสกัดกั้นนํ้าทางเดินของนํ้าก็จะนําเร่ืองน้ีเขามาในเร่ืองของพวกเราดวย 

ขอบพระคุณทานมากที่ไดชวยแนะนําเร่ืองเหลาน้ี แตวาเร่ืองตนธูปเราเองก็จะหาที่อยูให

มันไมใชวากําจัดมัน แตที่สําคัญเราตองหาที่อยูสํานักงานดวยเพราะฉะน้ันตนธูปก็เลยตอง

ยายออกไป 

นายบุญชัย มีทานใดตองการจะปรึกษาหารือในเร่ืองอ่ืน ๆ อีก 

นายบุญสม อยากจะขอติดตามแผนงานโครงการที่นําเสนอในที่ประชุมประชาคมที่ผานมา ยังเปนหวง

เร่ืองประปาหัวแดง และถังดับเพลิงเคมีที่ไดนําเสนอ ซึ่งผมไดมองเห็นความสําคัญตรงน้ี

แตพอดีไมมีรางแผนโครงการตรงน้ีใหชุมชน ไมทราบวามีในเทศบัญญัติหรือไม โครงการ

ที่ชุมชนของผมนําเสนอเร่ืองการขยายถนนเทศบาล 2 ไมทราบวามีหรือไม ถามีแลวก็ผาน

ไปเลยครับ และชวงน้ีลมแรงมีมรสุมเขาก็เปนหวงเร่ืองตนไมในเขตเทศบาล ก็อยากให

เทศบาลชวยดูแลเร่ืองกิ่งไม ตนไมที่จะลมไดใหตัดออกไป 

นายดนัย เร่ืองประปาหัวแดงยังมีอยู แตวาถาทานติดตามจริง ๆ อยูในปงบประมาณป 2555 ก็มีซึ่งผม

ไดอุดหนุนไปแลว และยังเหลืออีกสวนหน่ึง 

นายศิระ ขอนําเรียนเร่ืองของประปาหัวแดง ประจําป 2555 คือเดิมทีทางการประปาจะแจงเรามาวา

ตอหัวประมาณเกือบจะ 15,000 บาท แตพอเราจะจายเงินใหประปาจริง ๆ แจงยอดเรามา
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สูงขึ้นเราก็เลยอยูในกระบวนการที่เราจะตองโอนเงินเขามาเพิ่มแลวถึงจะดําเนินการตอได 

และในป 2556 เราก็ต้ังอยูเมื่อสักครูที่ทานนายกเทศมนตรีไดนําเรียนไปแลวก็จะมีโครงการ

น้ีอยูเหมือนกัน 

นายดนัย สวนเร่ืองถนนเทศบาล 2 ก็อยูในงบประมาณป 2555 สวนของเร่ืองตนไมก็ไมไดหยุดใน

เร่ืองของงานสวน งานตนไมเราก็จะไปทํางานสวนที่เขาแจงมากอนวาตนไหนใหญเราก็จะ

ไปตัดออกให แตเราคํานวณพยากรณไมออกเลยวาตนไหนมันจะลมตนไหนโดนลมแลว

จะโดนลมเราคํานวณไมออก เราก็จะไมตามงานที่เขาเขามาแจงไวกอนซึ่งตองเรียงลําดับ 

เหมือนตนโพธิ์ที่ลมไมมีใครมาแจง ถาทานทํางานในเชิงรุกใหผมสักนิดหน่ึงก็ไดทานก็

ตองมาแจงวาตนไหนที่มันเกิดความเสี่ยงก็จะไดเรียงลําดับวาจะไดไปทางไหน 

นายบุญชัย มีทานใดตองการจะปรึกษาหารือเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีทานใดมีเร่ืองอะไร

ปรึกษาหารือผมก็ขอบอกนัดประชุมสภาเทศบาลอีกคร้ังหน่ึงในวันที่ 20 สิงหาคม 2555   

ประชุมสภาเทศบาลอีกคร้ังในการลงมติวาระที่ 2 และ 3 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อาคารมิตรพิมายแหงน้ี ถาวันน้ีไมมีทานใดจะปรึกษาหารือเร่ืองอะไรอีก ก็ขอปดประชุม 

ปดประชุมเวลา   14.00  น. 

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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