
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2561 

วันท่ี  15  กุมภาพันธ 2561 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา    นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 10.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายอุทิศ  แกวขาว   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
        ผูไมมาประชุม 
 1.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 5.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 6.  นางระวิวรรณ คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธาณสุขและสิง่แวดลอม 

 7.  นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 8. นายจิรวัฒน  ปานชาติ  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 10. นางสาวขวัญสุดา นพเกา  นิติกรปฏิบัติการ 
 11.  นางสาวธนันพิชญ ปณชัยธีรดนย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 12. นางสาวจริยา ฝายกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 13. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 14. นางสาวปุณยภา ไชยงาม  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
 15. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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 16. นางสาวกิตติยา ลานอก  พนักงานจางท่ัวไป 
 

เปดประชุมเวลา  14.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย  และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภา
เทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 
2561 ในวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2561  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  1.1  แนะนําพนักงานท่ีเขามารับตําแหนงใหม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนางสาวขวัญสุดา  นพเกา  ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ แนะนําตัว 
นางสาวขวัญสุดาฯ  เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดิฉันนางสาวขวัญสุดา  นพเกา  

ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ มาเขารับตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 จะปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนางสาวธนันพิชญ ปณชัยธีรดนย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวธนันพิชญฯ  เรียนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   ดิฉันนางสาวธนันพิชญ    
  ปณชัยธีรดนย   ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มาเขารับตําแหนงเม่ือวันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2561 ดิฉันจะตั้งใจทํางานใหเต็มท่ี 
  1.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 
นายคณาจารยฯ เนื่องดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ไดดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ป งบประมาณ พ.ศ.2560                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13(3) เปนท่ีระเบียบรอยแลว   

            เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบฯ นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  จึงไดเสนอรายงานผลการ
ติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตอสภา
เทศบาลตําบลพิมาย  ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลท่ีไดแจงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

ท่ีประชุม -รับทราบ- 
 
  1.3  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 

ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติกอนเขารับ
หนาท่ี และใหจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป นั้น 

            บัดนี้  การดําเนินงานบริหารตอกิจการเทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะนายกเทศมนตรี
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดสําเร็จลุลวงมาแลว จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
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ของนายกเทศมนตรี  รายละเอียดตามท่ีไดสงใหกับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทุกทานไป
แลวนั้น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2560  
                      วันท่ี 27 กันยายน 2560  
นายคณาจารยฯ เนื่องจากนายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดขอ

ลาในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้  จึงขอเชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 

นายพิศิฏฐฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ไมพบขอผิดพลาด
อะไร 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 
ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล           
พิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุวิสามัญ สมัยแรก ประจาํป 2560 วันท่ี 27 กันยายน 2560 จํานวน  
10  เสียง  ดังนี้ 

 1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  
สมัยแรกของปถัดไป 

นายคณาจารยฯ เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,3 และ 4 
ประจําป 2561 ไว  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552) บทท่ี 1 สภาเทศบาล มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 
หมวด 2 การประชุมตามขอ 21   

 
 



 

 

4 

  4.1 กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2561 (สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดไม
เกินสามสิบวัน) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นางนิตยาฯ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 15 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2561  (กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 

(กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 

(กําหนด 30 วัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายทองแถมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561  จํานวน  10  

เสียง  ดังนี้ 
 1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               

 

4.2  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป (ประชุมสามัญประจําป  
พ.ศ.2562 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นางนิตยา ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป ประจําป พ.ศ.2562 ขอเสนอ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายรับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีก็จะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป             

(สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2562 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน)  จํานวน  10  
เสียง  ดังนี้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2561  จํานวน  10  
เสียง  ดังนี้ 

 1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
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 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               

 
ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติขอรับความเห็นชอบขอใชท่ีราชพัสดุ ลานพรหมทัตท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

อุทยานประวัติศาสตรพิมาย 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบขอใชท่ีราช

พัสดุ ลานพรหมทัต ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย กรมศิลปากร 
เพ่ือใชดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขอใชท่ีราชพัสดุ ลานพรหมทัต ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของอุทยานประวัติศาสตร 
  พิมาย กรมศิลปากร เพ่ือใชดําเนินกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 

เหตุผล 
            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการ

บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน สงเสริมการ
ทองเท่ียว สงเสริมการกีฬา ตลอดท้ังป แตละกิจกรรมจะตองเตรียมสถานท่ีเพ่ือความพรอมใน
การดําเนินกิจกรรม เชน กิจกรรมวันข้ึนปใหม งานวันเด็กแหงชาติ งานสงกรานต งานวัน
เขาพรรษา และการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตลอดจนงานรัฐพิธีตางๆ และเม่ือไดดําเนินการ
กิจกรรมเสร็จสิ้นแลว จําเปนตองทําดูแลรักษาความสะอาดเพ่ีอความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง  แตเนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวอยูในความดูแลของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย กรม
ศิลปากร การดําเนินการตาง ๆ จะตองขออนุญาตตออธิบดีกรมศิลปากร ซ่ึงหลายครั้งท่ีทําให
เกิดความลาชา และไมสะดวกตอการเขาใชพ้ืนท่ี คณะผูบริหารพิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือ
ประโยชนแหงทองถ่ิน และความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานของเทศบาล จึงควรท่ีจะขอใช
ท่ีราชพัสดุลานพรหมทัต จากกรมศิลปากร และกรมธนารักษ  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา นําเสนอ
สภาเทศบาลตําบลพิมายทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขอใชสถานท่ีราชพัสดุ 
ลานพรหมทัต ตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขอใชท่ีราชพัสดุ ลานพรหมทัตท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย    จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               
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ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติขอรับความเห็นชอบ ขอใชท่ีราชพัสดุ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของขนสงจังหวัด

นครราชสีมา 
นายคณาจารย ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบขอใชท่ีราช

พัสดุเลขท่ี นม ๖๐๑(๔๕๕๐๗)  เนื้อท่ี 5 – 0 – 19 ไร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของขนสง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขอใชท่ีราชพัสดุเลขท่ี นม ๖๐๑(๔๕๕๐๗)  เนื้อท่ี 5 – 0 – 19 ไร ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของขนสงจังหวัดนครราชสีมา  
เหตุผล 

            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีสถานท่ีทองเท่ียวทางดานประวัติศาสตรโบราณ
สถานท่ีสําคัญ ลําดับตนๆ ของจังหวัดนครราชสีมา แตละปมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ แวะเวียนมาเท่ียวชมแหลงทองเท่ียวท้ังดานโบราณสถานและธรรมชาติเปนจํานวน
มาก ซ่ึงสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน ท้ังการพาณิชยและการจางงาน และ
การประกอบการสถานบริการตาง ๆ ทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน คณะผูบริหารพิจารณา
แลว เห็นวาเพ่ือประโยชนแหงทองถ่ิน และสงเสริมการทองเท่ียว การลงทุน การพาณิชย  ควร
ท่ีจะมีการดําเนินการจัดสรางศูนยบริการนักทองเท่ียวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขามา
ทองเท่ียวในเขตอําเภอพิมายและพ้ืนท่ีใกลเคียง  อันจะสงผลดีตอการทองเท่ียวและทองถ่ินใน
ท่ีสุด  ในขณะนี้เทศบาลตําบลพิมายไมมีศูนยบริการนักทองเท่ียวท่ีเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการนักทองเท่ียว และพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีราชพัสดุเลขท่ี นม ๖๐๑(๔๕๕๐๗)  เนื้อท่ี 5 
– 0 – 19 ไร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนท่ีท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินการ  
          ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา นําเสนอสภา
เทศบาลตําบลพิมายทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขอใชสถานท่ีราชพัสดุ
เลขท่ี นม ๖๐๑(๔๕๕๐๗)  เนื้อท่ี 5 – 0 – 19 ไร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของขนสงจังหวัด
นครราชสีมา  ตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขอใชท่ีราชพัสดุ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               
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ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติขอรับความเห็นชอบขอรับโอนถนนไทรงาม-สระเพลง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบขอรับถายโอน

ถนนเสนทางระหวางไทรงาม – สระเพลง มีความยาวประมาณ 800 เมตร ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขอรับถายโอนถนนเสนทางระหวางไทรงาม – สระเพลง มีความยาวประมาณ 800 

เมตร ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  
เหตุผล 

            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีสถานท่ีทองเท่ียวทางดานประวัติศาสตรโบราณ
สถานท่ีสําคัญ ตั้งอยูในเขตเทศบาลและเชื่อมตอกันระหวางพ้ืนท่ีของเทศบาลและพ้ืนท่ี
ขางเคียง ท่ีมีเสนทางทองเท่ียวรองรับการเดินทางของนักทองเท่ียว  ท่ีจะตองเชื่อมตอสัมพันธ
กันระหวางแหลงทองเท่ียวท้ังถนน ทางเดินเทา ชองทางจักรยาน  แตปรากฏวามีเสนทางหลาย
เสนทางท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน และไมสามารถดําเนินการตามแผนการ
สงเสริมการทองเท่ียวใหสอดคลองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานนโยบายและงบประมาณ  
ถนนเสนทางระหวางไทรงาม – สระเพลง มีความยาวประมาณ 800 เมตร ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน เปนสายหนึ่งท่ีเทศบาลพิจารณาแลวเห็นวาเปนเสนทาง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญและเปนถนนเชื่อมตอแหลงทองเท่ียวท่ีเปนโบราณสถานกับแหลงทองเท่ียว
ธรรมชาติท่ีจะตองปรับปรุง และพัฒนาใหเปนเสนทางการเดินทางหลักของการทองเท่ียวเมือง 
พิมาย  แตไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากอยูในความรับผิดชอบของโครงการทุงสัมฤทธิ์  
กรมชลประทาน  คณะผูบริหารพิจารณาแลว เห็นวาเพ่ือประโยชนแหงทองถ่ิน และสงเสริม
การทองเท่ียว การลงทุน การพาณิชย  ควรท่ีจะขอรับถายโอนถนนเสนทางระหวางไทรงาม – 
สระเพลง มีความยาวประมาณ 800 เมตร    

            ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา นําเสนอสภา
เทศบาลตําบลพิมายทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขอรับถายโอนถนนเสนทาง
ระหวางไทรงาม – สระเพลง มีความยาวประมาณ 800 เมตร   ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
โครงการทุงสัมฤทธิก์รมชลประทาน   ตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขอรับโอนถนนไทรงาม-สระเพลง ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน  จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               
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ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติขอรับความเห็นชอบ ขอใชท่ีดินตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณะประโยชน เพ่ือกอสราง
ศูนยแสดงสินคาและศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบขอใชท่ีดิน

ตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณะประโยชน ท่ีดินระวาง 5439 3084 – 14 และเปลี่ยนแปลงการ
ใชเพ่ือใชดําเนินการจัดตั้งศูนยแสดงสินคา และศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขอใชท่ีดินตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณะประโยชน ท่ีดินระวาง 5439   3084 – 14                   

และเปลี่ยนแปลงการใชเพ่ือใชดําเนินการจัดต้ังศูนยแสดงสินคา และศูนยการเรียนรูเทศบาล
ตําบลพิมาย  

เหตุผล 
            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย เปนเมืองโบราณท่ีมีการตั้งถ่ินฐานสืบตอกันมายาวนาน                 

มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ท่ีดีงาม ตลอดจนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีรูจักกันท่ัวโลก การ
ประกอบอาชีพ การทํามาหากินของประชาชนไดแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบานท่ีควรท่ีจะ
ไดอนุรักษและเผยแพรใหไดเปนท่ีรูจักท่ัวไป  เทศบาลไดดําเนินการสงเสริมวิถีชีวิต การทํามา
หากิน ภูมิปญญาชาวบานใหควบคูไปกับการสงเสริมการทองเท่ียว ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ 
ตลอดท้ังปและนําเสนอสถานท่ีทองเท่ียว ตลอดจนของดีเมืองพิมาย เชน ผัดหม่ีพิมาย สมตํา 
กระยาสารท และอ่ืนๆ อีกมากมาย แตเนื่องจากปจจุบันไมมีสถานท่ีในการประชาสัมพันธ เพ่ือ
แสดงสินคา (โอทอป) และศูนยการเรียนรูสําหรับนักทองเท่ียว เทศบาลตําบลพิมายพิจารณา
แลวเห็นวาท่ีดินตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณะประโยชนท่ีดินระวาง 5439 3084 – 14  เนื้อท่ี              
0 – 1 – 11 ไร และบริเวณใกลเคียง เนื้อท่ี 0 – 2 - 99 ไร  เปนสถานท่ีเหมาะสมในการจด
สรางศูนยแสดงสินคา และศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย โดยจะขอเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชน เพ่ือดําเนินการดังกลาวใหเกิดประโยชนโดยรวมแกทองถ่ิน 
          ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา นําเสนอสภา
เทศบาลตําบลพิมายทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขอใชท่ีดินตะวันตกวัดเดิม 
ท่ีสาธารณะประโยชน ท่ีดินระวาง 5439   3084 – 14  และเปลี่ยนแปลงการใชเพ่ือใช
ดําเนินการจัดตั้งศูนยแสดงสินคา และศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย ตอไปดวยจักเปน
พระคุณยิ่ง  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขอใชท่ีดินตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณะ
ประโยชน เพ่ือกอสรางศูนยแสดงสินคาและศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน  10  
เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
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  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     
           
 ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติขอรับความเห็นชอบ ขอใชท่ีดินปาชาวัดเดิม (หาดแสงจันทร) ท่ีสาธารณประโยชน

เพ่ือกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติใหความเห็นชอบขอใชท่ีดิน 

ปาชาวัดเดิม (หาดแสงจันทร) ท่ีสาธารณะประโยชน และเปลี่ยนแปลงการใช เพ่ือดําเนินการ
กอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขอใชท่ีดินปาชาวัดเดิม (หาดแสงจันทร) ท่ีสาธารณะประโยชน และเปลี่ยนแปลงการใช          

เพ่ือดําเนินการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ  
เหตุผล 

            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสงเสริมการกีฬา การจัด
ใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และในปจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลยังไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนสนามกีฬาและออก
กําลังกายท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล ยังตองอาศัยพ้ืนท่ีวางของเอกชน หรือท่ีสาธารณะ การ
จัดกิจกรรมในดานกีฬาก็เชนเดียวกัน ท่ีจะตองขอใชสถานท่ีจากสวนราชการอ่ืน เชน โรงเรียน 
โรงพยาบาล อุทยานประวัติศาสตรพิมายกรมศิลปากร ฯลฯ ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีเปนปอดของ
เมือง สถานท่ีพักผอนหยอนใจยังมีไมเพียงพอ คณะผูบริหารไดมีนโยบายท่ีจะจัดหาสถานท่ีเปน
สนามกีฬามาตรฐานและจัดสรางสวนสาธารณะเปนแหลงพักผอนหยอนใจของประชาชนให
เพียงพอ และพิจารณาแลวเห็นวา  ท่ีดินปาชาวัดเดิม (หาดแสงจันทร) ท่ีสาธารณะประโยชน 
เนื้อท่ี 39 – 1 - 40 ไร มีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

            ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา นําเสนอสภา
เทศบาลตําบลพิมายทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขอใชท่ีดินปาชาวัดเดิม 
(หาดแสงจันทร) ท่ีสาธารณะประโยชน และเปลี่ยนแปลงการใชเพ่ือดําเนินการกอสรางสนาม
กีฬาและสวนสาธารณะ ตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขอใชท่ีดินปาชาวัดเดิม (หาดแสงจันทร) ท่ี
สาธารณประโยชนเพ่ือกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะ   จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย   
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ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2560 (ท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยกองชาง แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ จะขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
     ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

2560 ดังนี้ 
ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท สิ่งกอสราง 
ตั้งไว 130,000 บาท 
โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก รอบสระหวา 
1.ใบ ปร.4 
- พุกเหล็กทองเหลือง Ø 4 หุน 
- แผนเหล็ก ขนาด 150 x 150 x 50 มม. 
2.แบบกอสราง 
- ไมมีรายการเหล็กแผน (แผนเพลทเหล็ก ขนาด 
150 x 150 x 5 มม. 
 

กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท สิ่งกอสราง 
ตั้งไว 130,000 บาท 
โครงการติดตั้งราวเหล็กกันตก รอบสระหวา 
1.ใบ ปร.4 
- พุกเหล็ก Ø 4 หุน 
- แผนเหล็ก (แผนเพลทเหล็ก)  ขนาด 150 x 150 x 
5 มม. 
2.แบบกอสราง 
- เพ่ิมรายการ เหล็กแผน (แผนเพลทเหล็ก ขนาด  
150 x 150 x 5 มม. 
 

เหตุผล 

           เนื่องจากรายการประกอบแบบแปลนกอสราง ตัวหนังสือและตัวเลขพิมพคลาดเคลื่อน
ไมถูกตอง จึงขอแกไขตามรายการท่ีปรากฏใหม เพ่ือการดําเนินงานไมเกิดอุปสรรคขัดของขณะ
กอสราง  

    เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
4 การโอน  และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ  31  การโอน  การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป  หรือขยายเวลาเบิกตัดปไว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป  จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย
พิจารณาอนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 (ท่ีดินและส่ิงกอสราง)   จํานวน  10  
เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย      
          
ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจาย ประจําป 2561 (ครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยกองชาง แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน จะขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
     ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ดังนี้ 
ขอความเดิม ขอความใหม 

กองชาง 
แผนงานเคหะและชมุชน 
งานไฟฟาถนน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ 
ตั้งไว 150,000 บาท 
เคร่ืองเสียงประกอบดวย 
1.ตูเบส 18 นิ้ว 8 ตู ลําโพง 2,500 วัตต 
2.ตูกลาง – แหลม 15 นิ้ว 12 ตู 1,500 วัตต 
3.เคร่ืองปรับแตงเสียง 1 เคร่ือง 
4.เคร่ืองผสมเสียง 1 เคร่ือง 12 ชอง 
5.สายมัลติคอร 12 ชอง 
6.เคร่ืองขยายเสียง มิกซในตัว 1 เคร่ือง 
7.อุปกรณสายลําโพง 1 ชุด 
 

กองชาง 
แผนงานเคหะและชมุชน 
งานไฟฟาถนน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวทิยุ 
ตั้งไว 150,000 บาท 
เคร่ืองเสียงประกอบดวย 
1.ตูลําโพงเบส ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร สูง 
0.80 เมตร จํานวน 8 ตู  
2.ตูลําโพงเสียงกลาง – แหลม สําหรับดอกลําโพง   15 นิ้ว 
จํานวน 12 ตูพรอมเน็ตเวิรค 
3.เคร่ืองปรับแตงเสียง 1 เคร่ือง 
4.เคร่ืองผสมเสียง 1 เคร่ือง 12 ชอง 
5.สายมัลติคอร 12 ชอง ยาว 50 เมตร 
6.เคร่ืองขยายเสียง มิกซในตัว 1 เคร่ือง ไมนอยกวา 300 
วัตต 
7.สายพวงลาํโพง (สายยอย) 1 ชุด 20 เสน 
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เหตุผล 

            เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว สําหรับซอมแซมเฉพาะตูลําโพง รายการท่ี 1 และ 2  แต
ใชดอกลําโพงเดิมและจัดทําใหม เพ่ิมเติมรายการ 3 ถึงรายการ 7 เนื่องจากการใชงานมานาน
ทําใหตูลําโพงเกิดการชํารุด ตลอดจนปรับเพ่ิมกําลังขับและเพ่ิมสียงใหดีข้ึน 

            เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 
4 การโอน  และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวด    คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา จึงเรียนมาเพ่ือ
นําเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดตองการสอบถามอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบญัตติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
งบประมาณรายจาย ประจําป 2561 (ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ)   จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               
 
ระเบียบวาระท่ี 12  ญัตติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจาย ประจําป 2560  
                       (ครุภัณฑคอมพิวเตอร) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม 
ประจําปงบประมาณ 2560 และขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันของปงบประมาณ 
2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป 2560 เม่ือ
วันท่ี 27 กันยายน 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี ้

                                                                  หลักการ   
  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี ้                             

  ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน วางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
 
 
 

-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
ประกอบดวย         
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและ คุณ ลั กษ ณ ะ พ้ืน ฐานครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2560  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)จํานวน  1  เครื่อง 
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  
(18  หนาตอนาที)  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
พ.ศ. 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จํานวน  1  เครื่อง   

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน บริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
 
 
 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
งาน บริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
ประกอบดวย         
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและ คุณ ลั กษ ณ ะ พ้ืน ฐานครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2560  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)จํานวน  1  เครื่อง 
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  
(18  หนาตอนาที)  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
พ.ศ. 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จํานวน  1  เครื่อง   

แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
 
 
 

-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  1 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  20,000 บาท 
ประกอบดวย         
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและ คุณ ลั กษ ณ ะ พ้ืน ฐานครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2560  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)จํานวน  1  เครื่อง 
 

  2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  
(18  หนาตอนาที)  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
พ.ศ. 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จํานวน  1  เครื่อง   

แผนงานสาธารณสุข 
งาน บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  2 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  40,000 บาท 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
งาน บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร PC  2 ชุด 
งบประมาณ  จํานวน  40,000 บาท 
ประกอบดวย         
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑ
ราคากลางและ คุณ ลั กษ ณ ะ พ้ืน ฐานครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2560  ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)จํานวน  2  เครื่อง 
2.  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  
(18  หนาตอนาที)  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
พ.ศ. 2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) จํานวน  2  เครื่อง   
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 เหตุผล 
          เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจายดังกลาวไดกําหนดรายละเอียดของครุภัณฑไวไม
ชัดเจน  เพ่ือใหการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการ จึงไดกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว 

            ฉะนั้นเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ขอ  31  
การโอน  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป  หรือขยายเวลาเบิก
ตัดปไว  จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป  หรือขยายเวลาใหเบิกตัดป จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมายพิจารณาอนุมัติตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบญัตติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
งบประมาณรายจาย ประจําป 2560 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร)จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                    10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               
 
ระเบียบวาระท่ี 13  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ ขอติดตามโครงการของป 2560  ซ่ึงเหลือท่ียังไมไดดําเนินการอีกหลายโครงการ  ขอฝาก

ผานไปยังคณะผูบริหารถึงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหเรงดําเนินการตามกําหนดเวลาใหดวย 
นายเอกสิทธิ์ฯ การจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงคันใหม  ตอนนี้อยูในข้ันตอนไหน เม่ือไหรจะดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง 
นายพิศิฏฐฯ ตามท่ีไดเคยเสนอเรื่องปายบอกทางสถานท่ีทองเท่ียวทางไปไทรงาม ซ่ึงบริเวณชุมชนวัง

บูรพา จะมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีจะไปไทรงามหลงทางในบริเวณนั้น  
อยากใหมีการติดตั้งปายบอกทางไปไทรงามบริเวณตรงจุดวัดสระเพลง สวนสุขภาพ ก็ขอฝาก
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมายผานไปยังคณะผูบริหาร ขอใหดําเนินการติดต้ังปายบอก
ทางซักแผนและบอกระยะทางดวย  ก็ขอฝากเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง อยากเห็นผลงานออกมา 

นายดนัยฯ เรื่องของโครงการท่ียังไมไดดําเนินการในป 2560 นั้น  เนื่องจากในปท่ีผานมาไดมีการ
ประกาศใชระเบียบพัสดุตัวใหม เจาหนาท่ียังเกิดความสับสนและยังไมไดศึกษาระเบียบให
เขาใจทําใหเกิดความสับสนและยังไมกลาท่ีจะดําเนินการ และไดสงเจาหนาท่ีไปอบรมแลว  
ตอนนี้บางโครงการอยูในระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนด
คุณลักษณะและราคากลาง การแตงต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ ภายในไตรมาสนี้ก็จะไดเห็น
ผลงาน สวนเรื่องปายบอกทาง ซ่ึงไดรับแจงกอนปลายปงบประมาณ จะมี 3 โครงการท่ีจะได
ดําเนินการ คือ 
1) โครงการทําสะพาน 2 สะพานใหเปนสะพานนาค 
2) โครงการไฟฟาสองสวาง 
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3) โครงการจัดตั้งปายประชาสัมพันธ จํานวน 35 จุด  แตจะใหกองชางดําเนินการใหกอน
สักหนึ่งปาย เพ่ือเปนการเรงดวน 

 
ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นายชัยวัฒนฯ เรื่องการทํางานของขาราชการพนักงานเทศบาลและลูกจางทุกคน ซ่ึงไดรับเสียงสะทอนมีท้ังดี

และไมดี ลูกนองบางกองก็ตั้งใจทํางาน เชนกองชางและกองสาธารณสุข ซ่ึงไมคอยไดพักมีงาน
ตลอด ขอชื่นชมใหกําลังใจ ยินดีใหการสนับสนุน  ฝากไปยังสํานักปลัดเทศบาล มีลูกนองบาง
คนออกนอกลูนอกทาง อยากใหมีการกําชับและใหปรับปรุงตัว ใหเนนย้ําทําตามหนาท่ีของ
ตัวเอง และเวลาประเมินตามความถูกตองและใหเกียรติผูบังคับบัญชาและสมาชิกสภาเทศบาล 
เรื่องรถมอเตอรไซคท่ีจอดอยูท่ีงานปองกัน จํานวน 3 คัน ถาเสียก็ใหดําเนินการซอมแซม 
นาจะนําไปใชใหเกิดประโยชน  

นายดนัยฯ เรื่องนี้ขอใหทานปลัดเทศบาลเปนผูตอบ 
นายอุทิศฯ ในเรื่องการทํางานของเจาหนาท่ี ในสวนของขาราชการ พนักงาน พนักงานจาง ในสวนท่ีทาน 

สท.ชัยวฒัน  ไมไดเอยชื่อวาเปนงานไหน  ทางทานนายกเทศมนตรี ผมปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลไดเรียกตัวมากําชับ และกําหนดกฎ ระเบียบ คําสั่งท่ีเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจนวามีหนาท่ีอยูตรงนี้  เวลานี้ และใหไปปรับปรุงตัวครั้งตอไปจะลงโทษ  
ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบระเบียบวินัย หนาท่ีความรับผิดชอบ ไมวาจะมาจากไหน ตอง
ตั้งอยูในกฎระเบียบ และตองทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนเรื่องปจเจกบุคคล อยาใหไดยินเสียง
ผูบังคับบัญชาเราจะดําเนินการอยางจริงจังใหชี้แจงขอเท็จจริง ลงโทษตามระเบียบวินัยตอไป   

นายดนัยฯ เรื่องรถมอเตอรไซค ไดตัดสินใจใหกองท่ีประสงคจะใชใหทําเรื่องมาและจะมอบใหสํานัก
ปลัดเทศบาล 

นายพิศิฏฐฯ ขอฝากคําขอบคุณจากไปประชาชนไปยังคณะผูบริหาร ผูท่ีรักการออกกําลังกายในเขตเทศบาล
ฝากขอบคุณในเรื่องสถานท่ีออกกําลังกายบริเวณสระเพลงท่ีไปดําเนินการติดตั้งไฟสองสวาง 
และดําเนินการซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย 

นายเปรมศักดิ์ฯ ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีไดไปเยี่ยมผมท่ีโรงพยาบาลท่ีเนื่องจาก
ผมไดปวยและมีการผาตัดท่ีโรงพยาบาล โดยเฉพาะทานนายกเทศมนตรี ขอขอบคุณจากใจครับ 

นางสมสุขฯ ตามท่ีไดไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ท่ีโบนันซา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 24-
26 มกราคม 2561 ในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและพนักงาน  ถามีโอกาสท่ี
จะอบรมใหความรูกับพนักงานของเราใหเชิญวิทยากรท่ีไปใหความรูท่ีโบนันซามาอบรมใหเรา 

นายชัยวัฒนฯ ผมเห็นดวยกับทาน สท.สมสุข  จะไดมาพัฒนาพนักงาน และเจาหนาท่ีในสังกัดของเรา 
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีจะขอปดประชุม  

และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา และเจาหนาท่ี
ท่ีดําเนินการจัดการประชุม และขอปดประชุม 
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ปดประชุมเวลา   15.25   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  16  กุมภาพันธ 2561    

(ลงชื่อ) ธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ) อุทิศ  แกวขาว เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                     (นายอุทิศ  แกวขาว) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)  เปรมศักดิ์  สุขปญญา กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   (ลงชื่อ) อุมา  สวางศรี      ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)    ชุม  เผือกกลาง  กรรมการ        (นางสาวอุมา สวางศรี) 
           (นายชุม  เผือกกลาง)                         นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)    ทองแถม  สมนยิม กรรมการ     
           (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)    พิศิฏฐ  เรือนใหม เลขานุการ     
           (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 
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