
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2561 

วันท่ี  27 กันยายน 2561 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา    นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 13.  นายอุทิศ  แกวขาว   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2  นายสุพจน  ศริญญามาศ รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3. นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 4. นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 5. นางนงลักษณ  อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 6. นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 7. นางระวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 8. นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 10. นางสาวขวัญสุดา นพเกา  นิติการปฏิบัติการ 
 11.นางพุทธชาติ  เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 13. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 14. นางวชภิรณ  มวยดี  พนักงานจางตามภารกิจ 
 15. นายจําลอง  เนตรวิเศษ  ลูกจางประจํา 



๒ 
 

 16. นายพยนต   พรอัครพันธุ  ชุมชนปราสาทหิน 
 17.นางสมจิตร  เผือกกลาง  ผูชวยผูใหญบานหมู 3 
เปดประชุมเวลา  13.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศอําเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2561  และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชมุสภา
เทศบาลตํ าบล พิมาย ส มัยวิ ส ามัญ  ส มัย ท่ี  1  ประจํ าป  25 61  ในวัน ท่ี   27  กันยายน  256 1                              
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ แจงแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 

นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึง
นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  ครั้งท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  เปนท่ีเรียบรอย
แลว  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๕ ขอ ๒๔  เทศบาลตําบลพิมาย  จึงเรียนมาเพ่ือแจง
ใหสภาเทศบาลตําบลพิมายทราบตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2561 
                      วันท่ี 15 สิงหาคม 2561  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนตัถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ          

สมัยท่ี 3  ประจาํป 2561   เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 

ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2560 วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 จํานวน  10 
เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชัยวฒัน  สุขะเดชะ 2) นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ 3) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 
                     4) นางนิตยา นาบํารุง       5) นางสมสุข  อยูสุข           6) นายทองแถม  สมนิยม      
                     7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม        9)  นายมงคล  เสาวภา      



๓ 
 

                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
   ยังไมเขาประชุม 1 คน ไดแก นายชุม  เผือกกลาง 

  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2 ประจําป 
2561 วันท่ี 22 สิงหาคม 2561  

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ          

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561   เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 

ถามีมีจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

                       ๑) นายชมุ  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                       ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง   ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                       ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา ๙) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและโอนงบประมาณเพ่ิมเติม 
                       (คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ          ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนจะตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอน

งบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากวารถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 8796 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 พบวา ถังบรรจุน้ํา ชํารุดเสียหาย ผุ กรอน 
คัชชี ผุ และสีของตัวรถ มีสภาพเกา เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานานกวา 19 ป ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาพโดยรวม ซ่ึงไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ําของงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ) งบประมาณ 
300,000.- บาท 



๔ 
 

หลักการ 
         ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจาย

ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
ขอความเดิม ขอความใหม 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาครุภัณฑ  
ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมซ่ึงไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมรถบรรทุกน้ําของงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 300,000 บาท 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาครุภัณฑ  
ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 8796 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 400,000 บาท 
 
 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
โอนลด 

            แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                      
หมวด คาใชสอย ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 200,000.- บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 181,150.- บาทขอโอนลด 100,000 บาท 

  รวมโอนลด  100,000.-  บาท 
โอนเพ่ิม 

            แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด                
คาครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 300,000.- บาท ปจจุบัน
คงเหลือ 300,000.- บาท ขอโอนเพ่ิม 100,000.- บาท 

  รวมโอนเพ่ิม  100,000.-  บาท 
เหตุผล 

            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561 เม่ือ
วันท่ี  20 กันยายน 2561 จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือต้ังจายเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายการขางตน 



๕ 
 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 ขอ 29  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป                        

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอน

งบประมาณเพ่ิมเติม  จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง   ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา ๙) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                       (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถยนตโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตร 
                      กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ   ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนจะตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม

เนื่องจากวาไดทําการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตสวนกลาง (รถตู) 
หมายเลขครุภัณฑ 001 48 0005  ท่ีใชงานในปจจุบันมีอายุการใชงานเปนเวลานานกวา 
13 ป  ซ่ึงมีสภาพเกา  เกิดการชํารุดบอยไมคุมคาในการจัดซอม   

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
  ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จัดซ้ือรถยนตโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน งบประมาณ  1,288,000.-  บาท  
  รวมโอนเพ่ิม  1,288,000.-  บาท 
  โอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป 
งบบุคลากร 
 



๖ 
 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
เงินเดือนคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ตั้งไว  207,400  บาท           
คงเหลือ   86,440  บาท  ขอโอนลด  76,000    บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  3,921,300  บาท คงเหลือ  732,866    บาท  ขอโอนลด   
490,000  บาท 
เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 186,000 บาท คงเหลือ 54,000 บาท ขอโอนลด 42,000  บาท 

           คาตอบแทน 
      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 10,000 

บาท  คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท 
  คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 30,000 บาท  คงเหลือ 23,440  บาท  ขอโอนลด 23,000 บาท 
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 20,000 บาท  คงเหลือ 20,000 บาท               

ขอโอนลด 20,000  บาท 
  คาเชาบาน   ตั้งไว 120,000 บาท คงเหลือ 20,539 บาท ขอโอนลด 20,000 บาท 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 100,000  บาท  คงเหลือ 10,480 บาท ขอโอนลด 

10,000 บาท 
  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 

30,000 บาท 
  หมวดคาใชสอย 
  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 120,000 บาท คงเหลือ 99,610  บาท ขอ

โอนลด 98,000  บาท 
  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  ตั้งไว 10,000 บาท  คงเหลือ 10,000 บาท  ขอโอนลด 

10,000 บาท 
  คาจัดซ้ือพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา  ตั้งไว 10,000 บาท คงเหลือ 

9,000 บาท ขอโอนลด 9,000  บาท 
  คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนสําหรับผูประสบภัย  ตั้งไว 30,000 บาท 

คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 30,000  บาท 
  คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  ตั้งไว 100,000 

บาท คงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด  100,000  บาท   
  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 300,000  บาท  คงเหลือ 77,508 บาท ขอโอน

ลด 70,000  บาท 
  โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน  ตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 

30,000 บาท 
  โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย ตั้งไว 10,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 

10,000 บาท 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ตั้งไว 10,000 บาท คงเหลือ 9,480 บาท ขอโอนลด  

จํานวน  9,400 บาท 



๗ 
 

  โครงการจัดงานรัฐพิธี  ตั้งไว 200,000 บาท คงเหลือ 177,600 บาท ขอโอนลด 177,600 บาท 
  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งไว 30,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด 

23,000 บาท 
  รวมโอนลด   1,288,000.-  บาท 

เหตุผล 
            เพื่อใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงเห็นควรที่จะนําเงินงบประมาณที่

เหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพื่อเปนการปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการใหบริการประชาชน โดยไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  คร้ังที่ 3 พ.ศ.2561    เมื่อวันที่  20 กันยายน 2561 จึงมี
ความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย  เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังรายการขางตน 

ฉะนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
ตอไป                        

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 
นางสมสุขฯ อยากสอบถามวารถที่เราจะซื้อมาใชใหม คันเกาจะดําเนินการอยางไร ซึ่งเหมือนจะหมดสภาพ 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญทานปลัดชี้แจง 
นายอุทิศฯ ในสวนของภาพรวมทั้งหมด วันนี้จะเห็นคาใชจายในการซอมแซมรถนั้นเยอะมาก  ซึ่งไดปรึกษากัน

แลววาคันเกาจะดําเนินการจําหนาย ตามระเบียบฯคงจะตองนําเขาที่ประชุมสภาอีกคร้ัง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2561 เพื่อตั้ง

จายเปนรายการใหม (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถยนตโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน จํานวน  11  เสียง  ดังนี ้

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพฒันาสวุรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบาํรุง   ๖) นางสมสุข  อยูสุข  
                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา ๙) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสทิธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระที่  6   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  

    เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร 
                         กระบอกสูบไมต่าํกวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสดุ ไมต่าํกวา 110 กิโลวัตต  
                         ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิล้แค็บ จาํนวน 1 คัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนจะตองโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
 
 



๘ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

โอนเพ่ิม 

  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 

  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน งบประมาณ  814,000.-  บาท  (แปดแสน
หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  814,000.-  บาท 

โอนลด 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  2,054,300  บาท คงเหลือ   1,080,311  บาท  ขอโอนลด  
814,000    บาท 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2561   
เม่ือวันท่ี  20 กันยายน 2561 จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือต้ังจายเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายการขางตน 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป                        

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตตขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน) จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 



๙ 
 

                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง   ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา ๙) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 

  

ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                         เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนจะตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

เนื่องจากเปนโครงการท่ีชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ตามรายการดังตอไปนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน งบประมาณ 40,000.- บาท 
  -วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.Ø 0.40 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 13.00 เมตร 
  รวมโอนเพ่ิม 40,000 บาท 
  โอนลด 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  หมวด คาใชสอย 
  -ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว  50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท 
ขอโอนลด 40,000 บาท 

  รวมโอนลด 40,000 บาท 
เหตุผล 

      เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน โดยไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายการขางตน 



๑๐ 
 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป              

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
นางนิตยาฯ ซอยเซเวนชวงไหนคะ 
นายดนัยฯ ตรงบานอาจารยกัลยาณี  ซ่ึงไดมารองขอทอมา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                    เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน) จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง   ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา ๙) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
นายพิศิฏฐ ขออนุญาตลาท่ีประชุมไปปฏิบัติหนาท่ีพิธีกร  
 
ระเบียบวาระท่ี  8   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                         เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก-ถนนชุมชนทุง 
                         เลนทอง ซอย 2))  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนจะตองโอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  

เนื่องจากเปนโครงการท่ีชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
หลักการ 

  ขออนมัุติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561  ดังตอไปนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก – ถนนทุงเลนทอง 

ซอย 2)  งบประมาณ 720,000.- บาท 
  -กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,100 ตารางเมตร 

  รวมโอนเพ่ิม 720,000 บาท 
 
 
 



๑๑ 
 

  โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด เงินเดือน 

  -ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว 1,723,300 บาท คงเหลือ 400,740  บาท 
ขอโอนลด  400,000 บาท  

  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด คาตอบแทน 
  -ประเภท คาเชาบาน งบประมาณตั้งไว 20,400 บาท คงเหลือ 20,400 บาท ขอโอนลด 

20,000 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
  -ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ งบประมาณตั้งไว 35,000 บาท โอนเพ่ิม 300,000 

บาท คงเหลือ 311,998.72 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท 
  รวมโอนลด 720,000 บาท 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน โดยไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561 – 
2564) จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังรายการขางตน 

             ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการออกแบบภายในสํานักงาน) จํานวน  10   เสียง  
ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
            
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  9   ญัตติขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

                         (โครงการออกแบบภายในสํานักงาน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติตั้งจายรายการใหม   
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

โอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

 งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการออกแบบภายในอาคารสํานักงาน งบประมาณ 300,000 
บาท 

โอนเพ่ิม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน 

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงาน โครงการออกแบบ
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย งบประมาณ 300,000 บาท 

เหตุผล 

           เนื่องจากในการออกแบบอาคารสํานักงานเดิมไมไดระบุการตกแตงภายในไว เพ่ือ
ประโยชนในการใชงานใหเหมาะสมกับแตละหนวยงานและภารกิจ คณะผูบริหารไดพิจารณา
แลวเห็นวานาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกัน จะไดจัดหาแหลงเงินเพ่ือดําเนินการ
กอสรางตอไป และเห็นวายังมีงบประมาณเพียงพอในการโอนลดเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการออกแบบภายในสํานักงาน) จํานวน  10   เสียง  
ดังนี้ 



๑๓ 
 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 

  

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                         เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  

     (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ)) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม                  
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาล รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินการตามภารกิจงานอํานาจ
หนาท่ีในการใหบริการประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ต้ังจายรายการใหม) แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาครุภัณฑยานพาหนะ 
-รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  6 ลอ   
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  6 
ลอ  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต แบบกระบะเททาย จํานวน  1  คัน 

เปนเงิน 1,9800,000  บาท 

แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารสาธารณสขุ 
-หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 
-หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) เงินประจําตําแหนง 
-คาตอบแทน/คาเชาบาน 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
-คาใชสอย/เดินทางไปราชการ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดสุํานักงาน 
-คาวัสดุ/วัสดไุฟฟา 
-คาวัสดุ/วัสดยุานพาหนะ 
-คาวัสดุ/วัสดโุฆษณา 
-คาวัสดุ/วัสดุคอมพิวเตอร 
แผนงานสาธารณสุข/งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน 
-คาใชสอย/โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอาย ุ
-คาใชสอย/โครงการสงเสรมิสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอาย ุ

               
160,000                 

42,000                 
42,000                 
13,000                 
15,000                 
19,000                 
21,000                  

2,000                 
30,000                  

3,000                  
2,200 

 
 

13,500               
300,000              

 



๑๔ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

 -คาใชสอย/โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สุขภาพภาคประชาชน 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร 

          300,000                 
 

10,000                  
5,000  

แผนงานสาธารณสุข/งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 
-คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุงานบานงานครัว 
-คาวัสดุ/วัสดุกอสราง 

        
          

5,000                 
10,000                
12,000                 
48,500  

แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอย 
-หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 
-คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-คาตอบแทน/คาเชาบาน 
-คาวัสดุ/วัสดุงานบานงานครัว 
-คาวัสดุ/วัสดุกอสราง 
-คาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร 
-คาวัสดุ/วัสดุการเกษตร 
-คาวัสดุ/วัสดุเครื่องแตงกาย 

               
330,500                  

5,000  
            36,000                

18,200               
269,000                

17,000                  
5,300                

40,000 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
-คาวัสดุ/วัสดุกอสราง 
-คาวัสดุ/วัสดุการเกษตร 

                
  5,000                  
5,000                

10,000                  
5,000  

แผนงานการพาณิชย/งานตลาดสด 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
-คาวัสดุ/วัสดุกอสราง 
-คาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร 

 
6,500                 

15,000                
13,300                 
18,100                  

5,000 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไป 
-คาตอบแทน/คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/เดินทางไปราชการ 

                
20,000  

                  
2,500                

16,900  
 



๑๕ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

 แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน 
-คาตอบแทน/คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาใชสอย/เดินทางไปราชการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 
-คาใชสอย/โครงการตรวจปองกันอัคคีภัย 
แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนฯ 
-คาสาธารณูปโภค/คาไฟฟา 
-คาสาธารณูปโภค/คาประปา 

                  
5,000  

              2,500  
             26,000  
            10,000 

 
30,000 

 
7,600 
2,400 

 รวมโอนลด  1,980,000.00  

เหตุผล 

            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจากโครงการในแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ. 2561-2564 ถึงฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารได
พิจารณาแลว เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงิน
งบประมาณไปพัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 

     ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                    เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ) 
                    จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 



๑๖ 
 

    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  

      เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                           (ครุภณัฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม                    

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาล รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินการตามภารกิจงานอํานาจ
หนาท่ีในการใหบริการประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนมัุตโิอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ดังนี้ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวดคาครุภัณฑ ฯ 
คาครุภัณฑยานพาหนะ 
- รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย 
  เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด               
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ                 
ไมต่ํ ากวา  6,000 ซี ซี  หรือ กําลั ง
เครื่องยนตสู งสุด ไมต่ํ ากวา  170 
กิ โล วั ต ต  แบ บ อั ดท าย  จํ าน วน                 
1  คัน 
       เปนเงิน   2,400,000  บาท 

แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
-หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)คาตอบแทนพนักงานจาง)                             
-คาใชสอย/โครงการฝกอบรมและดูงานพนักงานฯ 
-คาใชสอย/โครงการรับฟงความคิดเห็นประชาชน 
-คาใชสอย/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย 
-คาใชสอย/โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
-คาใชสอย/โครงการอบรมความรูเก่ียวกับหลักการ
บริหารจัดการฯ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุสํานักงาน 
-คาวัสดุ/วัสดุไฟฟา 
-คาวัสดุ/วัสดุงานบานงานครัว 
-คาวัสดุ/วัสดุยานพาหนะ 
-คาวัสดุ/วัสดุโฆษณา                                                              
-รายจายอ่ืน 

 
55,200                 
32,800              

 30,000               
10,000 

                
 30,000                 
50,000  

              
98,000              
42,700              
10,000               
34,300           

100,000                
3,400               

20,000 

 



๑๗ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 
 แผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติ 

-หมวดเงินเดือน(ฝายประจาํ) เงินเดือนพนักงาน 
-คาตอบแทน/คาเบี้ยประชมุ 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
-คาใชสอย/เดินทางไปราชการ 
-คาใชสอย/โครงการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วสัดุสาํนักงาน 

124,200 
10,000 

9,000 
7,000 

24,200 
94,000 
10,000 

2,500 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานเทศกิจ 
-หมวดเงินเดือน(ฝายประจาํ) เงินเดือนพนักงาน 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/คาเดนิทางไปราชการ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสด/ุวสัดุยานพาหนะ 
-คาวัสดุ/วสัดุโฆษณา 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานปองกนัภัยฯ 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
-คาใชสอย/เดินทางไปราชการ 
-คาใชสอย/โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 
-คาใชสอย/โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต 
-คาใชสอย/โครงการฝกทบทวน อปพร. 
-คาใชสอย/โครงการฝกซอมแผน 
-คาใชสอย/โครงการรณรงคสวมหมวก 
-คาใชสอย/โครงการปองกันบรรเทายาเสพติด 
-คาใชสอย/โครงการอพยพหนไีฟ 
-คาใชสอย/โครงการอบรมการจมน้ําในเด็กฯ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วสัดุสาํนักงาน 
-คาวัสด/ุวสัดุไฟฟาและวิทย ุ
-คาวัสดุ/วสัดุงานบานงานครัว 
-คาวัสดุ/วสัดุยานพาหนะ 
-คาวัสดุ/วสัดุคอมพิวเตอร 
-คาวัสดุ/วสัดุเคร่ืองดับเพลิง 
-คาสาธารณูปโภค/คาประปา คาน้ําบาดาล 

               
259,100                  

5,000                  
5,000                  
5,000                  
3,000                 

15,000 
 

3,900                
20,000                
37,200                
19,300                
19,000          

 
1,600 

17,500                                  
18,100                
16,600                
30,000                
10,000                
81,100                  

5,500                  
3,000                  
3,000                  
7,400                

10,000                
80,500                 
33,100   



๑๘ 
 

โอนเพ่ิม  
(ตั้งจายรายการใหม) 

แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

 แผนงานสังคมสงเคราะห/งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 
-คาใชสอย/โครงการจัดทําทะเบียนประวัติฯ 
-คาใชสอย/โครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไร 
-คาใชสอย/โครงการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย 

                 
 

20,000                 
30,000               

100,000 

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน/งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งฯ 
-คาใชสอย/โครงการจางนักเรียนทํางานชวงปดเรียน 
-คาใชสอย/โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
-คาใชสอย/โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ 
-คาใชสอย/โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-คาใชสอย/โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
-คาใชสอย/โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
-คาใชสอย/โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
-คาใชสอย/โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานฯ 
-คาใชสอย/โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชนฯ 

  
                 

14,000                 
30,000                 
30,900                 
30,000                 
50,000               

100,000  
                

50,000  
                

30,000                 
15,300  

  

แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ/งาน
วิชาการวางแผนฯ 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาใชสอย/โครงการจัดกิจกรรมประกวดผัดหม่ีสมตํา 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุโฆษณา 

 
                

25,500                 
22,100                 
10,000                  

4,000 

แผนงานการศึกษา(งานระดับกอนวัยเรียนและ. 

ประถมศึกษา) 
คาวัสดุ/คาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุ/วัสดุงานบานงานครัว 

 
6,200 
9,800 



๑๙ 
 

แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
  1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
     1.1.1 คาใชสอย 
          1.รายจายท่ีไมเขารายจายหมวดอ่ืนๆ 
           -โครงการจางเหมาบุคคลเพ่ือทําความสะอาดศูนย 
            พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                  
           -โครงการพัฒนาทักษาดานวิชาการเด็กฯ 

  
  
  

                 
216,000                

 
100,000 

 รวมโอนลด 2,400,000.00  

เหตุผล 

เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงินงบประมาณท่ี
เหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการ
เรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย 
โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจากโครงการในแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 
2561-2564 ถึงฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณา
แลว เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไป
พัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การ
โอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป                    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                    เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย) 
                    จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                         เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                          (ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปน โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม                      
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ในเขตเทศบาล รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินการตามภารกิจงานอํานาจ
หนาท่ีในการใหบริการประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี ้

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ดังนี้ 

โอนเพ่ิม  
(ตั้งจายรายการใหม) 

แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน ฯ 
คาครุภัณฑกอสราง 
- รถขุดตีนตะขาบ  
เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 
ขนาด 150 แรงมา         
เปนเงิน 5,000,000  บาท 

 

แผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
งบบุคลากร 
 1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา(ฝายราชการประจํา) 
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน 
     1.1.2 เงินประจําตําแหนง 
     1.1.3 คาตอบแทนพนักงานจาง 
     1.1.4 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
งบดําเนินการ 
 2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
     2.1.1 คาตอบแทน 
            1) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     2.1.2 คาใชสอย 
            1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
            2) รายจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
               - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
            3) รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน 

           
 

 
735,000.00            

42,000.00              
4,000.00              
4,000.00  

  
  
  
           5,000  
  
           7,000  
               

   9,000  
           7,100  

 



๒๑ 
 

โอนเพ่ิม  
(ตั้งจายรายการใหม) 

แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

      2.1.3 คาวัสด ุ
            1) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 
            2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
            3) คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร  

                 
5,000                  
9,000                          

10,000 
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
งบบุคลากร 
 1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา(ฝายราชการประจํา) 
     1.1.1 คาตอบแทนพนักงานจาง 
     1.1.2 เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
งบดําเนินการ 
 1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
     1.1.1 คาใชสอย 
     2)รายจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
      - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
      - โครงการประกันคุณภาพภายใน ศพด.ทต.พิมาย 
      - โครงการพัฒนามาตรฐาน ศพด.ทต.พิมาย 
      - โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน ศพด.ทต.พิมาย 
      - โครงการศึกษาดูงานเด็กนักเรียน ศพด.ทต.พิมาย 
      - โครงการสงเสริมพัฒนาและเตรียมความพรอม 
ศพด.ทต.พิมาย 
      2.1.2 คาวัสดุ 
           2) วัสดุกอสราง 
           3) วัสดุคอมพิวเตอร 
แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ) 
  1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
     1.1.1 คาใชสอย 
          1.รายจายท่ีไมเขารายจายหมวดอ่ืนๆ 
           -โครงการแขงขันกีฬาและนันทนาการเด็ก 
           -โครงการจัดตั้งสภาเยาวชน 
           -โครงการอบรบพัฒนาทักษะดานศิลปะและ
ดนตรี 
 
 

               
 
 
 

108,000                 
12,000  

  
  
                  
                 

 40,000             
10,000.00             
20,000.00               

5,000.00             
70,000.00             
20,000.00  

           
   

         30,000                 
10,000 

 
 
 
 

100,000.00             
30,000.00                          
19,400.00 

  



๒๒ 
 

เหตุผล 

โอนเพ่ิม  
(ตั้งจายรายการใหม) 

แผนงาน/งาน/หมวด โอนลด(บาท) 

 แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารงานคลัง 
-เงินเดือนพนักงาน 
-เงินประจําตําแหนง 
-คาตอบแทน/คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน 
-คาตอบแทน/คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-คาตอบแทน/คาเชาบาน 
-คาตอบแทน/คาชวยเหลือการศึกษาบุตร 
-คาใชสอย/คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
-คาใชสอย/โครงการนําระบบสารสนเทศมาใชฯ 
-คาใชสอย/โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางความเขาใจ 
-วัสดุ/วัสดุยานพาหนะและขนสง 

 
253,000 

42,000.00 
25,200.00             
30,000.00             
94,000.00             
34,000.00                          
20,500.00             
77,000.00             
20,000.00                          

9,000.00 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารท่ัวไป 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 

 
19,600.00 

แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาใชสอย/โครงการขุดลอกคูคลองฯ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/คาวัสดุกอสราง 
-เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนสวนราชการ 

             
   59,000.00             

43,300.00             
11,800.00             
76,000.00             
65,800.00  

แผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ 
-เงินเดือน/คาตอบแทนพนักงานจาง 
-เงินเดือน/เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง 
-คาใชสอย/รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
-คาใชสอย/คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
-คาวัสดุ/วัสดุการเกษตร 
-คาสาธารณูปโภค 

           
112,800.00             

24,000.00             
20,900.00             
44,800.00             
63,200.00                         
10,800.00 

 งบกลาง 
- สํารองจาย 
- รายจายตามขอผูกพัน(คาใชจายในการจัดการจราจร) 
- เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
- เงินเบีย้ยังชีพคนพิการ 

 
180,000.00 
178,000.00 

1,464,200 
709,600 

 รวมโอนลด 5,000,000 
บาท 
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          เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจากโครงการในแผนพัฒนาสี่ป 
พ.ศ. 2561-2564 ถึงฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารได
พิจารณาแลว เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงิน
งบประมาณไปพัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป                             

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
                    เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม  (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย) 
                    จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2560 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณ
รายจายประจําป 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2560 เปนเงิน  8,377,000.- 

บาท (แปดลานสามแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
 เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2561  เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน เพราะมีภารกิจหลัก
และหนาท่ีความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก  และขาดอัตรากําลังท่ีจะตองดําเนินการโดยตรง  รวมท้ังตองขอ
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ความเห็นชอบ  ขออนุมัติหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหโครงการดังกลาวลาชา และไมสามารถดําเนินการไดเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 59  ดังรายละเอียดดังนี้ 

รายจายคางจาย งบประมาณ ป  2560 
 

1 งาน                        ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
หมวด                      ครุภณัฑ        
ประเภทรายจาย         ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
รายการ                  รถน้ําดับเพลิง 10 ลอ   จํานวน  1 คัน 
 
งบประมาณ               4,800,000.-   บาท 

 
2 งาน                        บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข      

หมวด                      ครุภณัฑ        
ประเภทรายจาย         ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
รายการ                  รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จํานวน 1 ตัน 
 
งบประมาณ               787,000.-   บาท 

 
3 งาน                       ไฟฟาถนน 

หมวด                      ครุภณัฑ        
ประเภทรายจาย         ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง 
รายการ                  รถดั้มเปอร  จํานวน 1 คัน 
 
งบประมาณ               150,000   บาท 

 
4 งาน                       ไฟฟาถนน 

หมวด                      ครุภณัฑ        
ประเภทรายจาย         ครุภณัฑโรงงาน 
รายการ                  รถตีเสนจราจร   จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ               200,000   บาท 

 
5 งาน                       ไฟฟาถนน 

หมวด                     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง        
ประเภทรายจาย         คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
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รายการ                  โครงการกอสรางทางเชื่อมเขาลานจอดรถบริการนักทองเท่ียว  
 
งบประมาณ              1,200,000   บาท 

 
6 งาน                       ไฟฟาถนน 

หมวด                     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง        
ประเภทรายจาย         คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ                  โครงการจัดทําเครื่องหมายจราจร 
 
งบประมาณ              300,000   บาท 

 
7 งาน                       ไฟฟาถนน 

หมวด                     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง        
ประเภทรายจาย         คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ                  โครงการซอมแซมไฟจราจร 2 จุด 
 
งบประมาณ              800,000   บาท 

 
8 แผนงาน                 บริหารงานท่ัวไป 

งาน                       วางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด                     คาครุภัณฑ       
ประเภทรายจาย        ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
รายการ                  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                            การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จัดซ้ือคอมพิวเตอร  Pc  1  ชุด  งบประมาณ  
                            20,000.- บาท  ประกอบดวย 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป   พ.ศ.   2560  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  จํานวน 1  เครื่อง 

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนาตอนาที) 
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑืคอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2560  ของกรกะทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
จํานวน 1  เครื่อง 
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9 แผนงาน                 บริหารงานท่ัวไป 
งาน                       บรหิารงานคลงั 
หมวด                     ครุภณัฑ       
ประเภทรายจาย        ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
รายการ                  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                            การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จัดซ้ือคอมพิวเตอร  Pc  1  ชุด  งบประมาณ  
                            20,000 บาท  ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป   พ.ศ.   2560  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  จํานวน 1  เครื่อง 
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนาตอนาที) 
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑืคอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2560  ของกรกะทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
จํานวน 1  เครื่อง 

10 แผนงาน                 เคหะและชุมชน 
งาน                       บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวด                     คาครุภัณฑ       
ประเภทรายจาย        ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
รายการ                  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                            การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จัดซ้ือคอมพิวเตอร  Pc  1  ชุด  งบประมาณ  
                            20,000 บาท  ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป   พ.ศ.   2560  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  จํานวน 1  เครื่อง 
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนาตอนาที) 
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑืคอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2560  ของกรกะทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
จํานวน 1  เครื่อง 
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11 แผนงาน                 สาธารณสุข 
งาน                       บรหิารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
หมวด                     คาครุภัณฑ       
ประเภทรายจาย        ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
รายการ                  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                            การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จัดซ้ือคอมพิวเตอร  Pc  2  ชุด  งบประมาณ  
                            40,000 บาท  ประกอบดวย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป   พ.ศ.   2560  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  จํานวน 2  เครื่อง 
2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด LED  ขาวดํา  (18 หนาตอนาที) 
     (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑืคอมพิวเตอร
ประจําป  พ.ศ. 2560  ของกรกะทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
จํานวน 2  เครื่อง 

12 แผนงาน                 บริหารงานท่ัวไป 
งาน                       บริหารท่ัวไป 
หมวด                     คาครุภัณฑ       
ประเภทรายจาย        ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
รายการ                  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                            การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จัดซ้ือคอมพิวเตอร โนตบุค  2  เครื่อง   
                           งบประมาณ  40,000.- บาท  รายละเอียดประกอบดวย 
                        เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน   (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ.   2560  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม)  จํานวน 2  เครื่อง 

 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป  
                      2560  จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                           (คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ           ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนงบประมาณ

เพ่ิมเติม  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาครุภัณฑ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ 
ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย 8796 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้)  งบประมาณ 400,000.- บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2561  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  

                     จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  400,000  บาท ตามรายการตอไปนี้ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน   
 หมวด คาครุภัณฑ  

  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมซ่ึงไมรวมถึง
คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บย 8796 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 จํานวน 1 คัน ของ
งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้)  
งบประมาณ 400,000.- บาท 

เหตุผล 
          เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2561 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2561 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 
          ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป    
 
 



๒๙ 
 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
                      2561 (คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ) จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี  15  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                           (ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง รถยนตโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ดีเซล ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน   
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน      
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เพ่ือจัดซ้ือรถยนต
โดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ  1,288,000.-  บาท  ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอ
หนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2561  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  
  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  1,288,000 บาท ตามรายการตอไปนี้ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

 งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน   
 หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  

  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   
  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เพ่ือจัดซ้ือรถยนตโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)      
                    ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน งบประมาณ  1,288,000.-  บาท  

เหตุผล 
            เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ



๓๐ 
 

ทันในปงบประมาณ 2561 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2561 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 

2561 (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง ดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน)   จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี  16  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                          (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร 
                         กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
                         ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เพ่ือจัดซ้ือ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี   หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด   ไมตํ่ากวา   110  กิโลวัตถ   ขับเคลื่อน  2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บจํานวน 1 
คัน งบประมาณ  814,000.-  บาท  ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอ
หนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2561  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  

                จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  814,000.- บาท ตามรายการตอไปนี้ 
 



๓๑ 
 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน   
 หมวด คาครภุัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  

  โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   
  ครภุัณฑยานพาหนะและขนสง  เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี   หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุ   ไมต่ํากวา   110  กิโลวัตต   
ขับเคลื่อน  2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บจํานวน 1 คัน งบประมาณ  814,000.-  บาท    

       
เหตุผล 

           เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2561 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2561 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 

2561 (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน)    จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  17  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                       (โครงการปรับปรุงผิวจราจร และวางทอระบายน้ํา ทุงเลนทอง ซอย 6 (บานยายเชื่อม) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป  2561 เปนเงิน  

555,000.- บาท (หาแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายดังนี้ 
งบประมาณป   2561 
กรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

1 งาน   ไฟฟาถนน     
หมวด  คาที่ดินสิ่งกอสราง        
ประเภทรายจาย      คากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค 
รายการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจร และวางทอระบายน้าํ  ทุงเลนทอง ซอย 6  (บานยายเชื่อม)   
 งบประมาณ  555,000  บาท 

 

 

เหตุผล 
           เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2561  เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน 
เพราะมีภารกิจหลักและหนาท่ีความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก  และขาดอัตรากําลังท่ีจะตอง
ดําเนินการโดยตรง  รวมท้ังตองขอความเห็นชอบ  ขออนุมัติหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําให
โครงการดังกลาวลาชา และไมสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ  
                     ประจําป 2561(โครงการปรับปรุงผิวจราจร และวางทอระบายน้ํา ทุงเลนทอง ซอย 6 
                     (บานยายเชือ่ม) จํานวน  10   เสียง  ดังนี ้
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 



๓๓ 
 

  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  18  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                      (โครงการปองกันน้ําทวม ขางสํานักงานประปา) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป  2561 เปนเงิน  

1,995,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายดังนี้ 
 

งบประมาณป   2561 
กรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

1 งาน             ไฟฟาถนน   
หมวด           คาท่ีดินสิ่งกอสราง        
ประเภทรายจาย      คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ          โครงการปองกันน้ําทวม ขางสํานักงานประปา   งบประมาร  1,995,000 บาท 

 

เหตุผล 
           เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2561  เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน เพราะมี

ภารกิจหลักและหนาที่ความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก  และขาดอัตรากําลังที่จะตองดําเนินการ
โดยตรง  รวมทั้งตองขอความเห็นชอบ  ขออนุมัติหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหโครงการดังกลาวลาชา 
และไมสามารถดําเนินการไดเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

            ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ขอ 59  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 
นายทองแถมฯ โครงการนี้อนุมัติแลวจะมีปญหาอีกหรือไม  เพราะวาเคยตั้งงบประมาณแลวมีปญหาทุกคร้ัง 
นายดนัยฯ เนื่องจากวาสํานักชลประทานไดตั้งงบประมาณในการจัดทํากําแพงปองกันน้ําทวมแตทําไมหมดพื้นที่ 

เราจึงตองตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการตอ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ  
                     ประจําป 2561(โครงการปรับปรุงผิวจราจร และวางทอระบายน้าํ ทุงเลนทอง ซอย 6 
                     (บานยายเชื่อม)  จํานวน  10   เสียง  ดังนี ้



๓๔ 
 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  19  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                       (โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามรายการ

ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน งบประมาณ 40,000.- บาท 
  -วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.Ø 0.40 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 13.00 เมตร 

เหตุผล 
          เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน   
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2561 นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกัน
เงินงบประมาณประจําป 2561 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน 
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป จักเปน
พระคุณยิ่ง  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 



๓๕ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
2561 (โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเซเวน)จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 

                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี  20  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                          (โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก-ถนนชุมชนทุง 
                          เลนทอง ซอย 2) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 720,000 บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนมัุติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันตามรายการ 
                     ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก – ถนนทุงเลนทอง  
                     ซอย 2)  งบประมาณ 720,000.- บาท 
  -กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,100 ตารางเมตร 

เหตุผล 
          เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน   
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2561 นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกัน
เงินงบประมาณประจําป 2561 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน 
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ 



๓๖ 
 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
                     2561  (โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก-ถนนชุมชน 
                     ทุงเลนทอง ซอย 2)จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี  21  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                      (คาออกแบบคาควบคุมงาน โครงการออกแบบภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
           ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
แผนงาเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคา
ออกแบบ  คาควบคุมงาน  โครงการออกแบบภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  
งบประมาณ  300,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ลําดับท่ี แผนงานงาน/งาน  หมวดรายจาย/ประเภท หมายเหตุ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟาถนน 
 

1.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงาน 
โครงการออกแบบภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมาย 
 
งบประมาณ  300,000.-  บาท   
  

 

 
 



๓๗ 
 

เหตุผล 
           เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2561  ไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดทัน

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558  หมวด 5  ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
                     2561  (โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก-ถนนชุมชน 
                     ทุงเลนทอง ซอย 2)จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  22  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                         (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปต้ังจาย               
เปนรายการใหม จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 1,980,๐๐๐ บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้                             
ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

      หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน 1,980,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
หมวด คาครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง / คาครุภัณฑยานพาหนะ 
1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํ ากวา 170 กิโลวัตต   แบบกระบะเททาย จํานวน  1  คัน 
งบประมาณ  1,980,๐๐๐ บาท 
 
 



๓๘ 
 

                                   เหตุผล 
  เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา 

และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้น เปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนิน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกัน
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน 
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ  

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ ขอ ๕๙  จึงเรียนมา เพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 

2561(ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ) จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 

ระเบียบวาระท่ี 23 ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                      (ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ให ม  จํ า น ว น งบ ป ระ ม าณ ทั้ ง สิ้ น  2,400,๐ ๐ ๐  บ าท  ไป แ ล ว นั้ น  เนื่ อ ง จ า ก ข ณ ะ นี้                              
ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

2,400,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หมวด คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิง่กอสราง/คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
รถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  แบบอัดทาย  จํานวน  1  คัน งบประมาณ  2,400,๐๐๐ บาท 



๓๙ 
 

เหตุผล 
            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณที่เหลือจาย หรือมีความจําเปน             

นอยกวาและไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาที่ใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหการดําเนินเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 
๒๕๖๑ ในสวนที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพื่อจะไดสามารถดําเนินการตอไป
ตามระเบียบฯ  

          ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน                 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗               
ขอ ๕๙  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป  
                     2561(ครุภัณฑยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย) จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
ระเบียบวาระท่ี  24  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2561 
                         (ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ) 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายดนัยฯ  ตามที่  สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไปตั้งจายเปน                
รายการใหม จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกัน
เงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

      หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 

5,000,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน/งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง/คาครุภัณฑกอสราง 
1. รถขุดตีนตะขาบ ขนาด  150  แรงมา  งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 



๔๐ 
 

เหตุผล 
            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณที่เหลือจาย หรือมีความจําเปนนอย

กวา และไมจําเปนตองใช  ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาที่ ใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหการดําเนินเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 
๒๕๖๑ ในสวนที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพื่อจะไดสามารถดําเนินการตอไป
ตามระเบียบฯ  

            ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน                    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕๙  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 

2561 (ครุภัณฑกอสราง รถขุดตีนตะขาบ)  จํานวน  10   เสียง  ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ๕) นางนิตยา นาบํารุง     ๖) นางสมสุข  อยูสุข  

                     ๗) นายทองแถม  สมนิยม     ๘) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา   ๙)  นายมงคล  เสาวภา       
                     ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม 1 คน ไดแก นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 25  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางนิตยาฯ เรื่องเดิมคือถนนหนาวัดใหมเปนหลุมกวาง ทางเทศบาลยังไมไดดําเนินการซอมแซม                  

แตบริเวณหนาประสาท และบริเวณถนนหนาบานสท.เอกสิทธิ์ ไดดําเนินการแลว 
นายดนัยฯ จะดําเนินการให 
นายชัยวัฒนฯ เปนเสียงสะทอนจากชาวบานเรื่องการขวดขันวินัยจราจร  ซ่ึงชาวบานรวมมือใสหมวก

กันนอค 100 เปอรเซ็นต แตเจาหนาท่ีตํารวจก็จะหกจับขอหาอ่ืน ท่ีพักเทาไมเอาข้ึน สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจคนขางนอกไมมาจับจายใชสอย ชาวบานไดฝากเรื่องมากับผมมายัง
นายกเทศมนตรใีนฐานะประธาน กตตร. 

นายดนัยฯ เรื่องนี้ไดแจงในการประชุมกับทางตํารวจแลว  จะตั้งดานลดลง และในชวงเวลาเรงดวนก็จะ
ไมตั้ง 

นางนิตยาฯ เราใสเฉพาะเวลาออกจากฝงประตูชัยขาออก หัวสะพานแขงเรือ สะพานทาสงกรานตได
หรือไม 

นายดนัยฯ มันเปนกฎหมาย ตองถือปฏิบัติตามกฎหมายครับทาน 



๔๑ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 26  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแจงเรื่องอ่ืน ๆ  
นางนิตยาฯ ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานรวมงานบุญบานของคุณลุงสุวิทย คุณปา

สมควร นวลหม่ืนไวย  ในวันท่ี 30 กันยายน 2561 ถวายภัตตาหารเชา 
นายเอกสิทธิ์ฯ ในเขตเทศบาลเรานั้นไดมีการพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภค ในเรื่องของการตีเสนจราจร ฟุตบาท

ถนนจอมสุดาเสด็จมีการปรับปรุงใหสวยงาม สะดุดตาสะดุดในในเรื่องไฟฟาและแสงสวาง 
ชาวบานไดฝากชื่นชม ทานท่ีอยูท่ีอ่ืนและถากลับมาในชวงงานเทศการเท่ียวพิมายจะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเทศบาลตําบลพิมาย และขอชื่นชมพนักงานท่ีไดตั้งในปฏิบัติงานปฏิบัติหนาท่ี 

นายดนัยฯ วันนี้มีเสียงสะทอนของชาวบานก็ขอขอบคุณ บานเมืองเปลี่ยนแปลงโฉมผมก็ดีใจ 
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีจะขอปดประชุม   

และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีทุกคน  และผูเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภา ขอปดประชุมปด 

 
ปดประชุมเวลา   15.43   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  10   ตุลาคม  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  สมนิยม กรรมการ     
           (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)    พิศิฏฐ  เรือนใหม เลขานุการ     
           (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 
 
 
 



๔๒ 
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