
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป 2562 

วันท่ี  27 กันยายน 2562 
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.  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.  นางสาวลักขณา          สหีะมาตร       ปลัดอําเภอแทนนายอําเภอพิมาย 
 2.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4. นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5. นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 7. นางนงลักษณ  อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 8. นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 9. นางระวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 10. นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 11.นางพุทธชาติ  เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12. นางสาวอุมา สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 13. นางวชิราภรณ มวยดี  พนักงานจางตามภารกิจ 
 14. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 15. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
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 16. นายสมชาย  รักศิริ  พนักงานจางตามภารกิจ 
 17. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 18. นายสมควร  ดีขุนทด  ประธานชมุชนวังบูรพา 
 19. นางแชม  สุขปญญา  ประธานาชุมชนบานสวยนอก 
 
เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศอําเภอพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2561  และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภา
เทศบาลตํ าบล พิมาย ส มัยวิ ส ามัญ  ส มัย ท่ี  1  ประจํ าป  25 62  ในวัน ท่ี   27  กันยายน  256 2                              
ตามระเบียบวาระการประชุม 
นายคณาจารยฯ กอนเขาระเบียบวาระการประชุมขอแจงวาไดมีญัตติเรงดวนมาเพ่ิมอีก 1 ญัตติ  ขอเพ่ิมเปน 

ญัตติท่ี 39 ญัตติขออนุมัติเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2561 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล และวางทอระบายน้ํา ถนนทุงเลนทอง ซอย 6 (บานยายเชื่อม) เปนเงิน 
545,000  บาท  เปนวาระท่ี 39  

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ แจงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 

นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน               

(พ .ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖5 ) เปลี่ ยนแปลงเพ่ิม เติม   ครั้ ง ท่ี  2   พ .ศ .๒๕๖2 ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.๒๕61 ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2562) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 
20 กันยายน 2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 5 ขอ 24 จึงขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายดนัยฯ เนื่องดวยทานนายอําเภอพิมาย ไดมอบใหนางสาวลักขณา สีหะมาตร ทานปลัดอําเภอวาท่ี 

นายอําเภอใหมๆมารวมประชุมกับพวกเรา ขอเชิญทานไดพบปะกับพวกเราเพ่ือใหท่ีประชุมได
รูจักทาน 

นางสาวลักขณาฯ กราบเรียนนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ทานประธานสภาเทศบาล ทานคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลพิมายทุกทาน ขออนุญาตแนะนําตัว ชื่อปลัดลักขณา  สีหะมาตร ชื่อเลน            
ป.ตุก เปนคนท่ีพิมาย บานอยูแถวโรงหนัง  ไดยายมาอยูท่ีพิมายประมาณ 3-4 เดือนแลว               
และก็ไดเขาหลักสูตรนายอําเภอสําเร็จการศึกษาเพ่ิงกลับมาเม่ือวันจันทร และทานนายอําเภอ 
ไดมอบใหมารวมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2562 แทนเนื่องจากทานติดภารกิจ 
ท่ีจังหวัด ทานฝากวาในชวงบายประมาณบายเวลา 15.30 น. ทานผูวาราชการจังหวัด
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นครราชสีมาจะเขามาประชุมเพ่ือเปนการรับเสด็จฯ ซ่ึงจะเสด็จในพ้ืนท่ีอําเภอพิมาย ในวันท่ี 
20 ตุลาคม 2562  ซ่ึงทานจะมาเสวยพระกระยาหารคํ่าและพาคณะจากตางประเทศมาชม
การแสดงท่ีอุทยานประวัติศาสตรพิมาย  ซ่ึงทานผูวาราชการไดจัดการแสดงตอนรับ                  
เราในฐานะเจาภาพซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงเทศบาลเปนสวนสําคัญในการเตรียมการถวายการตอนรับ
พระองคทาน ขอใหทางเทศบาลตําบลพิมายเขารวมประชุมกับทานนายอําเภอและรวมตอนรับ
ทานผูวาในบายวันนี้ และมีหลายภารกิจท่ีทานนายอําเภอมอบในวันนี้ ซ่ึงวันนี้เปนวันดีท่ี
หลายๆ หนวยงานจะมีเลี้ยงเกษียณ มีประมาณ 3-4 หนวยงานก็จะเริ่มในชวง 18.00  น.       
ขออนุญาตแนะนําตัวแคนี้กอน ขอบคุณคะ 

นายคณาจารยฯ ขอขอบคุณทานปลัดลักขณา สีหะมาตรครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
      2.1 การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
                              ประจําป  2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ          

สมัยท่ี 3  ประจาํป 2562   เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 

ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 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 
  2.2 การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2  

ประจําป 2562 วันท่ี 29 สิงหาคม 2562  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ          

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562   เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 

ถาไมมีจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 วันท่ี 29 สิงหาคม 2562
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  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติกูเงินสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ     ขาพเจาขอเสนอญัตติกูเงินสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  จํานวน 48,800,000  

บาท จากสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 
หลักการ 

            ขออนุมัติกูเงินสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 
48,800,000  บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป กําหนดชําระหนี้ภายในระยะเวลา 
10 ป 

เหตุผล 
            เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทําโครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลพิมาย ซ่ึงเทศบาลตําบลพิมายเปนเมืองทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และเปนท่ีตั้งปราสาท
หินพิมาย  ซ่ึงเปนปราสาทรูปแบบอารยะธรรมขอมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ  สภาพท่ีตั้งมี
ลักษณะเปนเกาะ เมืองพิมาย  มีลําน้ําลอมรอบเขตเทศบาล มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 2.156 
ตารางกิโลเมตร  ปจจุบันเทศบาลตําบลพิมายไมมีสํานักงานเปนของตนเอง  สถานท่ีตั้งของ
สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย ไดเชาอาคารพาณิชย ค.ส.ล. สามชั้นครึ่ง 2 คูหา มีพ้ืนท่ีใชสอย 
480 ตารางเมตร  ตั้งอยูเลขท่ี 316/14 หมู 14 ถนนหฤทัยรมย  ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  มีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จํานวน 74 คน  ปฏิบัติงานในสวนราชการตาง ๆ 
ประกอบดวย หองทํางานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง 
กองชาง และกองการศึกษา เพ่ือรองรับการบริการประชาชนในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะภายใตภารกิจของเทศบาล  จากสถิติปจจุบันมีประชาชนมาติดตอราชการ
เฉลี่ย 80คน/วัน  อาคารพาณิชยดังกลาวมีพ้ืนท่ีคับแคบแออัด ไมสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ไมสามารถรองรับบริการประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน  ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลไมไดรับ
ความสะดวกในการรับบริการของเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการท่ีมีสวนการงานท่ี
แยกออกไป  เชน กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานทะเบียนราษฎร ทําใหการติดตอประสานงานมีความยุงยาก เสียเวลา เทศบาลได
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พยายามหาสถานท่ีกอสรางมาโดยตลอด  แตดวยความท่ีเปนศูนยกลางการคา การพาณิชย 
และเมืองทองเท่ียว ท่ีเปนโบราณสถาน ไมสามารถจัดหาสถานท่ีกอสรางได จนเม่ือวันท่ี 30 
เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เทศบาลตําบลพิมายไดรับอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนท่ี นม.601 (บางสวน) ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 6 ไร  เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย และปรับปรุงภูมิทัศน        
ซ่ึงท่ีดินดังกลาวตั้งอยูบริเวณทางเขาเมืองโบราณพิมาย ตําแหนงท่ีดินแปลงท่ี 4 ระวาง 
4538II3082 เขตเทศบาลตําบลพิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พิกัด
ทางภู มิ ศาสตร  เลขละติจู ด  (Latitude) 15 .2197  และเลขลองจิ จูด  (Longitude) 
1024959 (Lat/Long) (15.2137/1024959) โดยไดดําเนินการจางออกแบบสํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 และออกแบบตกแตงภายในอาคาร
สํานักงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จนถึงปจจุบัน การออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว  โดย
ระหวางการออกแบบนั้น รัฐบาลไดมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ดวยการสงเสริมการทองเท่ียว 
โดยใหแกปญหาในพ้ืนท่ี และเทศบาล ไดนําพ้ืนท่ีสวนนี้เปนลานจอดรถไปพลางกอน กอปรกับ
เทศบาลตําบลพิมาย เปนเมืองเกาแก การกอสรางสํานักงานเทศบาลจึงตองสอดคลองกับภูมิ
ทัศนของเมืองท่ีมีความละเอียดออน  กลมกลืนกับโบราณสถาน ทําใหตองใชงบประมาณท่ีสูง 
และดวยขอจํากัดดานงบประมาณของเทศบาลท่ีมีอยูอยางจํากัด ไมสามารถท่ีจะตั้งงบประมาณ
เพียงพอในการกอสรางในระยะเวลา 2 - 3 ปได ซ่ึงคณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวาควรจะกู
เงินมากอสรางสํานักงานเทศบาลดังกลาว  เพ่ือใหทุกสวนราชการของเทศบาลไดมาอยูใน
สถานท่ีเดียวกัน สามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความ
แออัดของสถานท่ีทํางาน เปนขวัญและกําลังใจแกพนักงานเปนศูนยกลางการบริการประชาชน 
นักทองเท่ียว สวนราชการตาง ๆ รวมถึงความเปนเอกลักษณของเมืองพิมายอีกดวย 

            ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 66(6) และวรรคสอง การกูเงินจากระทรวง ทบวง กรม องคกรหรือนิติบุคคล
ตาง ๆ เทศบาลจะกระทําได เม่ือไดรับอนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรับอนุ มัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
นางสมสุขฯ เห็นดวยกับการท่ีเราจะสรางอาคารสํานักงานเทศบาล ท่ีเราไมมีเปนของตัวเองมานานหลายป

แลว  แตวาก็มีความกังวลวาเงินท่ีเราจะกูมาสรางนั้นเปนจํานวนมาก และระยะเวลาท่ีเราจะใช
หนี้ก็หลายป   กังวลวาอยากสอบถามประธานสภาไปยังคณะผูบริหารวาเราจะมีงบประมาณ
เหลือพอท่ีจะชวยเหลือประชาชนในการสรางสาธารณูปโภคใหกับประชาชนไดท่ัวถึงมากนอย
เพียงใด และเพียงพอม้ัยในการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลของเรารูสึกเปนหวง ขอบคุณคะ 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารไดตอบขอซักถาม 
นายดนัยฯ ถาดูจากงบประมาณ 48,800,000 บาท เปนจํานวนเงินท่ีเยอะนาจะกระทบตอการบริหาร

จัดการเงินอยูไมมากก็นอย แตเนื่องจากการคํานวณของกองคลังแลวเราสามารถกูได              
และไดดูจากภาระการเงินแลวนาจะครอบคลุมในการใชจาย  ก็คงจะเบียดเสียดอยูบาง              
แตวาก็นาจะดีข้ึนเปนลําดับ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถาม 
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นายทองแถมฯ จะเรียนถามประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร การอนุมัติเงินนี้ทางสภาไมมีปญหา  แตท่ีผืน
นั้นเคยขอใชเปนสถานท่ีจอดรถแลวมาสรางสํานักงานมันจะผิดวัตถุประสงคจะเปนปญหา
หรือไมขอใหชวยชี้แจง 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูคณะผูบริหารชวยชี้แจง 
นายดนัยฯ นําเรียนประธานสภาถึงสมาชิกสภาเทศบาล เดิมทีเราจะเอาท่ีดินท้ังแปลงมากูเงินท้ังหมด                

แตเนื่องดวยในป 2560 รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ โดยวิธีการใหพวกเรานําเงินสะสม
ท่ีเรามีอยูในกระเปาของตัวเองไดนําออกมาใชและก็ใหอยูในขอตาง ๆ ปรากฏวา 1 ในขอนั้น
มันจะมีอยู คือ เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือเปนการแบงเบาภาระในการกูเงินในการ
ท่ีจะถมดิน และกอสรางเปนลานจอดรถเพ่ือการบริการประชาชน และสํานักงานตั้งข้ึนมา            
เพ่ือบริการประชาชนจึงไมผิดระเบียบในขอบังคับใด ๆ 

นางสมสุขฯ อยากเรียนถามวาเม่ือเราไดอนุมัติใหทางคณะผูบริหารไดกูเงินแลว จะทําการกอสรางได 
ประมาณก่ีเดือนนานมากนอยแคไหน 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหาร 
นายดนัยฯ อันดับแรกเลย หลังจากท่ีสภาไดอนุ มัติแลว ยังตองมีอีกหนึ่ งอนุ มัติ ซ่ึงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงจะมีเวลาอีกชวงหนึ่งอยูแลวซ่ึงจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอน แตหลังจากท่ีอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด                 
จะมีกระบวนการกูเงิน และหลังจากกูเงินก็จะเปนหวงเวลาหนึ่งแตคิดวาคงไมนานเทาไร      
จากรอบการประชุมการอนุมัติกูเงิน ทุก ๆ เดือนจะมีเดือนละ 1 รอบ หลังจากท่ีอนุมัติเงินมา
สรางแลวจะเปนกระบวนการหาผูรับจาง ผูรับจางจนถึงแลวเสร็จมีกระบวนการ 700 วัน 

นายชัยวัฒนฯ มีขอสงสัยเก่ียวกับเรื่องลานจอดรถ ท่ีจะทําการปรับเปลี่ยนเปนบริเวณกอสรางอาคาร
สํานักงาน  ผมสงสัยวาลานจอดรถยังไม ได ใช เลยแตจะมาปรับเปลี่ยนเปนสํานักงาน                      
จะมีเหตุการณอะไรหรือมีหนวยงานไหนมาตรวจสอบหรือไม กลัวจะกระทบตอสมาชิกสภา 
เพราะวาอยูดีๆ อนุมัติเงินเปนลานจอดรถแตรูปถายอะไรตาง ๆ ลานจอดรถนักทองเท่ียว            
ยังไมมี แลวมาเปนอาคารสํานักงานจะผิดระเบียบอะไรหรือไมหรือวาลานจอดรถจะใชพรอม
เปดอาคารสํานักงาน อยากใหทางคณะผูบริหารชวยชี้แจง 

นายดนัยฯ เดิมทีท่ีดินแปลงนี้ไดรับอนุมัติใหใชกอสรางสํานักงาน แตทางผูบริหารเองเห็นวาในชวงนั้น
เพ่ือท่ีจะลดภาระจึงไดขออนุ มัติสภาเพ่ือกอสรางลานจอดรถไวบริการประชาชนกอน  
วัตถุประสงคยังใชเปนแบบเดิมอยู คือเปนการกอสรางอาคารสํานักงาน มิไดจะกอสรางเปน
สถานท่ีลานจอดรถเพียงอยางเดียว แตในชวงนั้นซ่ึงทางรัฐบาลเองไดเปดโอกาสใหเราไดใชเงิน
สะสม จึงขออนุมัติสภาเพ่ือกอสรางลานจอดรถนักทองเท่ียวไปพลางกอน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบญัตติกูเงินสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล           
พิมาย   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 
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 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระที่  5  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                       (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
                       มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 12 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม  เนื่องจากวาไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศท่ี
ติดตั้ง บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย และหองประชุมหินทราย ท่ีใชงานปจจุบันพบวา
ชํารุดไมคุมคาในการซอมแซม และไมเพียงพอกับปริมาณพ้ืนท่ี 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการ

ใหม ดังนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือ

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน  12  เครื่อง 
  1.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 23,000 บาท 

  2.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู  จํานวน 2 เคร่ือง งบประมาณ 51,800 บาท 

  3.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู  จํานวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 108,600 บาท 

  4.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู  จํานวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 126,900 บาท 

  5 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  จํานวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 141,000 บาท 

  รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  451,300  บาท 

  โอนลด 
  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง)  ประเภทคาตอบแทน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี งบประมาณตั้งไว 207,400 บาท ปจจุบันคงเหลือ 
56,680 บาท ขอโอนลด 31,300  บาท 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณตั้งไว 3,768,840 บาท ปจจุบันคงเหลือ                                                                    
693,412  บาท  จึงขอโอนลด   300,000  บาท  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณตั้งไว 300,000  บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 200,000  บาท ซึ่งยังไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง จึงขอโอนลดจํานวน  120,000  
บาท  
รวมโอนลด       451,300     บาท 



๘ 
 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสูด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จึงมีความ
จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังรายการขางตน 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2543 หมวด 
4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทองถ่ิน    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม(ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้ง
พ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 12 เครื่อง) 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  6  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                     (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1   
                     จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ           ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้ง

จายเปนรายการใหม  เนื่องจากวาไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 และเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ 
LED ขาวดํา ท่ีใชงานปจจุบันพบวาชํารุดไมคุมคาในการซอมแซมครุภัณฑดังกลาว 

หลักการ 
           ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม ดังนี้ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  



๙ 
 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน  2 เคร่ือง  งบประมาณ  44,000  บาท  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา  
จํานวน 2  เครื่อง งบประมาณ 18,000  บาท   

  รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  62,000  บาท 

โอนลด 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณตั้งไว 300,000  บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 200,000  บาท ซึ่งยังไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง จึงขอโอนลดจํานวน  62,000  บาท  
รวมโอนลด       62,000     บาท 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสูด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จึงมีความ
จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังรายการขางตน 

           ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 
27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่อง) 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  7  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน  1  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 



๑๐ 
 

นายดนัยฯ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหม  เนื่องจากวาไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑสํานักงาน  เครื่องโทรสาร              
ท่ีใชงานปจจุบันพบวาชํารุดไมสามารถใชงานได และไมคุมคาในการซอมแซมครุภัณฑดังกลาว  

 
  

หลักการ 
          ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปน

รายการใหม ดังนี้ 
โอนเพ่ิม 

  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  เพื่อเพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 18,000 บาท 

  รวมโอนเพ่ิม  จํานวน  18,0000  บาท 

โอนลด 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทองถ่ิน  งบประมาณตั้งไว 300,000  บาท  ปจจุบัน
คงเหลือ 200,000  บาท ซึ่งยังไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง จึงขอโอนลดจํานวน  18,000  บาท  
รวมโอนลด       18,000     บาท 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสูด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จึงมีความ
จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังรายการขางตน 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 
4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทองถ่ิน   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562  
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ
ธรรมดา  จํานวน  1  เครื่อง) จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

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



๑๑ 
 

                     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  8   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป 
                          งบประมาณ พ.ศ.2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค Smart Card 

Reader จํานวน  8  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ              
ตั้งจายรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังตอไปนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
๑. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน  หมวด  คาใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการสนับสนุนศูนยรวมผลิตภัณฑภู มิปญญา
ทองถ่ินเมืองพิมาย  ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ 
๕๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด  ๑,๔๐๐  บาท 

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เพ่ือจัด ซ้ืออุปกรณ อานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา ๒๑๔  ลําดับท่ี ๒๐) 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  ๑,๔๐๐ บาท 

๒. แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว ๗๔๙,๗๖๐ บาท  คงเหลือ ๒๑๑,๒๘๐ บาท 
 
โอนลด  ๑,๔๐๐  บาท 

๒. แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เพ่ือจัด ซ้ืออุปกรณ อานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา ๒๓๑  ลําดับท่ี ๖๑) 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  ๑,๔๐๐ บาท 
 



๑๒ 
 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
๓. แผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว ๒,๐๔๖,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๑๖๕,๑๘๐ บาท 
โอนลด  ๑,๔๐๐  บาท 

๓. แผนงานเคหะชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน   หมวด  คาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เพ่ือจัด ซ้ืออุปกรณ อานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา ๒๒๘  ลําดับท่ี ๕๓) 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  ๑,๔๐๐ บาท 

๔. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
ตั้งไว ๑,๙๑๔,๑๖๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๒๑,๘๑๐ บาท 
โอนลด  ๑,๔๐๐  บาท 

๔. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-เพ่ือจัด ซ้ืออุปกรณ อานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา ๒๑๙  ลําดับท่ี ๓๖) 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  ๑,๔๐๐ บาท 

เหตุผล 
           เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีใหสวนราชการเรงรัดการยกเลิกการเรียก

สําเนาเอกสารจากประชาชน  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค ใหเปนไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 

               ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓  หมวด ๔  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
เอนกประสงค Smart Card Reader จํานวน  8  เครื่อง)  จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

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



๑๓ 
 

                     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  9   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป 
                          งบประมาณ พ.ศ.2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
                         จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย

รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้  

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ดังนี้ 
  

รายการโอนลด ตั้งจายรายการใหม 
โอนลดงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณ               
รายจายประจําป 2562 เทศบาลตําบลพิมาย 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
- โครงการสนับสนุนศูนยรวมผลิตภัณฑภูมิปญญา
ทองถ่ินเมืองพิมาย ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ 
50,000 บาท 
โอนลดจํานวน 31,000 บาท 
 

ตั้งจายรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล                                                        
1. แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   1 .1  จัด ซ้ื อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร  สํ าห รับ งาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา 213 ลําดับท่ี 18) จํานวนเงิน  
22,000 บาท 
   1.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction เลเซอร
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา 213 ลําดับท่ี 19) จํานวนเงิน  
9,000 บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  31,000  บาท 

 



๑๔ 
 

เหตุผล 
     เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช  ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จึงมีความ
จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังรายการขางตน 
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทองถ่ิน   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง)  จํานวน  11  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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา     ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  10   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป 
                          งบประมาณ พ.ศ.2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
                         จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย

รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้  

 
 
 
 



๑๕ 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ดังนี้ 

                         รายการโอนลด                     ตั้งจายรายการใหม 
โอนลดงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณ               
รายจายประจําป 2562 เทศบาลตําบลพิมาย 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย   
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
- โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีชุมชน ตั้งไว 50,000 บาท คงเหลือ 
50,000 บาท 
โอนลดจํานวน 31,000 บาท 
 

                      ตั้งจายรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล                                                        
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   1 .1  จัด ซ้ื อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร  สํ าห รับ งาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา 212 ลําดับท่ี 16)  งบประมาณ  
22,000 บาท 
   1.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร  
หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา 213 ลําดับท่ี 17)  งบประมาณ  
9,000 บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  31,000  บาท 

เหตุผล 
     เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช  ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 จึงมีความ
จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังรายการขางตน 
         ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทองถ่ิน   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 

 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led               
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง) 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  11   ญัตติขออนุมัตแิกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง กรณีขอ

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนตองแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุก             

น้ําดับเพลิง กรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใหถูกตองตามทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลพิมาย ซ่ึงไดมีการปรับปรุงแกไขหมายเลขครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

หลักการ 
          ขออนุมัติแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง  ซ่ึงไดขออนุมัติขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติท่ีประชุมเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 ดังนี้ 

รายละเอียดหมายเลขครุภัณฑ 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง (เดิม) 

รายละเอียดหมายเลขครุภัณฑ 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง (ขออนุมัติแกไข) 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย.8796 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 400,000 บาท 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย.8796
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0002 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 400,000 บาท 



๑๗ 
 

 
เหตุผล 

                  เนื่องจากไดมีการจัดพิมพเอกสารประกอบการอนุมัติกรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงโดยงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง ไดมีการปรับปรุงหมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑของเทศบาลตําบลพิมายใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0311/ว.1109 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2525 เรื่องความหมายของทรัพยสินและวิธีการ
ลงทะเบียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท0407/ว791 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2529 เรื่องการควบคุมพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน แตยังไมได
ดําเนินการแกไขหมายเลขครุภัณฑ ท่ีตัวครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทําให เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 
          เพ่ือใหการอนุมัติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม  
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล               
พิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 เปนไปดวย
ความถูกตอง จึงนําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแกไข
รายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิงดังกลาวใหถูกตองตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง 
กรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 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 12 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม               

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑในการดําเนินการตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แกไขปญหาความเดือดรอนและใหบริการประชาชน โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังตอไปนี้ 

 
 



๑๘ 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง  
ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดตั้งและดําเนินการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระดับอําเภอ)  
ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และครอบครัว)  
ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ  
ประเภ ท  ค าบํ ารุ งรั กษ าและปรับป รุ งค รุภั ณ ฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมแซมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร หมายเลข
ทะเบียน ๙๘-๙๒๓๔ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ คัน 
(ตามหลักฐานการรับ-สงมอบ รถและเรือดับเพลิง 
ระหวางกรุงเทพมหานคร โดยสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กับเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอ           
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ และมติสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เห็นชอบให รับโอนรถบรรทุกน้ํ าดับ เพลิง ขนาด 
๖ ,๐ ๐ ๐  ลิ ต ร  หม าย เลขท ะ เบี ยน  ๙ ๘ -๙ ๒ ๓ ๔ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ คัน จากสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร) และรายจาย
อ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตําบลพิมาย 
หนา ๓๑ ลําดับ ๑  
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไรและชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส)  
ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

 



๑๙ 
 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย 
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย))  
ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการสนับสนุนการดําเนิ น งานของกองทุน
สวัสดิการสังคม)  
ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 
เหตุผล 

            เพ่ือใหการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑเพ่ือนําไปใชปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาท่ีใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลพิมาย เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ และเพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช  ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจากโครงการในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.256๑-256๕ มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวาการโอนเงิน
ครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไปพัฒนาการบริการและ
บริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 



๒๐ 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหม (คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ) 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 13 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                         (โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒                  

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวด คาใชสอย  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ             
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม)  
ตั้งไว 10๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท     
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
หมวด เงินเดือน  
ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว 297,900 บาท  
โอนลด 130,๐๐๐ บาท 
กองชาง 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวด เงินเดือน (ฝายประจํา)  

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภท อาคาร 
โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน 
เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางหองน้ํ า               
เพ่ือประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๖๒ เทศบาลตําบลพิมาย หนา 15 ลําดับ ๑)  
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 8๐๐,๐๐๐ บาท 
 



๒๑ 
 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
ตั้งไว 2,046,300 บาท  
โอนลด 6๓0,๐๐๐ บาท 
รวมโอนลด ๘๐0,๐๐๐ บาท 

เหตุผล 
            เพ่ือใหการดําเนินการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน เปนไปตามมาตรฐานหองน้ํา

สาธารณะตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือภาพลักษณท่ีดีของเมืองทองเท่ียว เสริมสราง 
สุขอนามัยใหแกประชาชนและนักทองเท่ียว โดยเนนการพัฒนา หองน้ําสาธารณะใหบรรลุ ๓ 
เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และเพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไม
จําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
และปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจาก
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.256๑-256๕ มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณา
แลว เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไป
พัฒนาการบริการและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม   

          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒7 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 
    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหม (โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน) จํานวน  11  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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา           ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป 
                         งบประมาณ พ.ศ.2562 
                         (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือสมารทโฟน จํานวน 2 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 



๒๒ 
 

นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศบาลตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

โอนลด โอนเพิ่ม/ตั้งจายรายการใหม 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวด คาใชสอย 
ประเภท โครงการนาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชใน
การจัดเก็บรายไดของเทศบาลตาํบลพิมาย 
ตั้งไว 100,000.-บาท คงเหลอื 60,000.-บาท  
 
โอนลด 40,000.-บาท 
 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน 
-จัดซื้อสมารทโฟน จํานวน 2 เคร่ือง ขนาดความจุ  
128 GB รองรับแอพพลิเคชั่น Google Maps       
และรองรับ แอพพลิเคชั่น Google Earth (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตําบลพิมาย หนา 33 ลาํดับที่ 3 
 โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 40,000.-บาท 

เหตุผล 
   เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช เพ่ือไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน และเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน 

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 
การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือสมารทโฟน จํานวน 
2 เครื่อง) 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 
 
 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  15  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ Led ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา/
นาที) จํานวน  5  เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18หนา/
นาที จํานวน 1 เครื่อง) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศบาลตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการ
ใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

โอนลด โอนเพิ่ม/ตั้งจายรายการใหม 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจาํ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,914,160.-บาท 
คงเหลือ 738,460.-บาท 
โอนลด 85,000.-บาท 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จาํนวน 5 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่
กระทรวง ICT กําหนด(ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาํบลพิมาย หนา 218 
ลําดับที่ 35 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 85,000.-บาท 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจาํ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,914,160.-บาท 
คงเหลือ 738,460.-บาท 
โอนลด 44,500.-บาท 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-จัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 5 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวง ICT 
กําหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตําบลพิมาย หนา 217 ลําดับที่ 32 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 44,500.-บาท 

โอนลด หมวดรายจาย/ประเภท 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจาํ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,914,160.-บาท 
คงเหลือ 738,460.-บาท 
โอนลด 10,000.-บาท 

3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-จัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนดิ Network 
แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จาํนวน 1 เคร่ือง 



๒๔ 
 

รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวง ICT 
กําหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตําบลพิมาย หนา 218 ลําดับที่ 33 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 10,000.-บาท 

                     เหตุผล 
          เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช เพ่ือไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงาน และเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน 

 ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 
การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ Led ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หนา/
นาที) จํานวน  5  เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18หนา/
นาที จํานวน 1 เครื่อง) จํานวน  11  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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา         ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  16  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
                           (ครุภณัฑสํารวจ เพ่ือจัดซ้ือกลองสํารวจไรสาย จํานวน  2  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศบาลตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ 

 



๒๕ 
 

    หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

โอนลด โอนเพิ่ม/ตั้งจายรายการใหม 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน(ฝายประจาํ) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,914,160.-บาท 
คงเหลือ 738,460.-บาท 
โอนลด 20,000.-บาท 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑสํารวจ 
-จัดซื้อกลองสํารวจไรสาย จาํนวน 2 เคร่ือง 
กําหนด (ปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตําบลพิมาย หนา 218 ลําดับที่ 35 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 20,000.-บาท 

      เหตุผล 
 เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา 
และไมจําเปนตองใช เพ่ือไปดําเนินการจัดหาครุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน และเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน 

 ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 27 การ
โอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ (ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือจัดซ้ือกลองสํารวจไรสาย จํานวน  2  เครื่อง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  

  จํานวน  10  เสียง ดังนี้ 
                     ๑) นายชุม  เผือกกลาง         ๒) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ ๓) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
                     ๔) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ   ๕) นางนิตยา นาบํารุง   6) นายทองแถม  สมนิยม                  
                     7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม    9)  นายมงคล  เสาวภา          
 ๑0) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน 1 คน ไดแก 1) นางสมสุข  อยูสุข 
ระเบียบวาระท่ี  17  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 
                           (ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 6 ลอแบบกระบะเททายและเปดขาง  
                           เครื่องขับเคลื่อนขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก) 
 
 
 



๒๖ 
 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้ง

จายเปนรายการใหม ในหมวดครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ดังตอไปนี้ 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
หมวด เงินเดือน 
-ประเภท เงินเดือนพนักงาน   
งบประมาณตั้งไว 2,046,300 บาท  
คงเหลือ 1,165,180  บาท  
โอนลด  450,000 บาท  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถการเกษตร 6 ลอ 
แบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อน 
ขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก)  
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 450,000 บาท 
 

เหตุผล 

          เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน และครุภัณฑยานพาหนะและขนสงชํารุด ทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ                
จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังรายการขางตน 

            ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
ท่ี 2) พ.ศ. 2543  ขอ 27 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนต้ังจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร               
6 ลอแบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อนขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก)                
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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 



๒๗ 
 

 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา          
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน 1 คน ไดแก ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
นายคณาจารยฯ พักการประชุม 10 นาทีครับ 
ระเบียบวาระท่ี  18  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2562 
                       (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
                        มีระบบฟอกอากาศ จํานวน 12 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ   
ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
จํานวน  12  เครื่อง งบประมาณ  451,300.-  บาท  ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะ นี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  

  จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  451,300 บาท ตามรายการตอไปนี้ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวด คาครุภัณฑ  ครุภัณฑครุภัณฑสํานักงาน  

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน  12  
เครื่อง  งบประมาณ  451,300.-  บาท  

เหตุผล 
            เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ.2547 ขอ 59    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

 



๒๘ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
2562 (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ จํานวน 12 เครื่อง) 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  19  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1   
                         จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัย ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 2 รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน  2 เครื่อง  งบประมาณ  44,000  บาท  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา  จํานวน 2  เครื่อง งบประมาณ 18,000  บาท   
รวมงบประมาณ  62,000.-  บาท  ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะ นี้ใกลสิ้นปงบประมาณ                 
พ.ศ.2562 และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
มิไดกอหนี้ผูกพัน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
           ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

จํานวน 2 รายการ เปนเงิน  62,000 บาท แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวด คาครุภัณฑ   
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน  2 เครื่อง  งบประมาณ  44,000  บาท  
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED             
ขาวดํา  จํานวน 2  เครื่อง งบประมาณ 18,000  บาท   

เหตุผล 
           เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน



๒๙ 
 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561ขอ 59    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัด ซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง) 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  20  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน  1  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม จํานวน 1 รายการ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
18,000 บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะ นี้ใกลสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2562 และเทศบาลยัง
ไมไดกอหนี้ผูกพันขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมี
หลักการ และเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  
 จํานวน 1 รายการ เปนเงิน  18,000 บาท ตามรายการตอไปนี ้
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวด คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000 
บาท  

 
เหตุผล 

            เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงท่ีใกลสิ้น



๓๐ 
 

ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ ประจําป 
2562 (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา  จํานวน  1  
เครื่อง) จํานวน  11  เสียง ดงันี้ 

                     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  21  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                     (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค Smart Card Reader 

จํานวน  8  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  งบลงทุน  หมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลตําบลพิมาย หนา ๒๑๔  ลําดับท่ี ๒๐)  งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 

  ๒. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา ๒๓๑  ลําดับท่ี ๖๑)  งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 



๓๑ 
 

  ๓. แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุนหมวด  คา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน ๒ เครื่อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เทศบาลตําบลพิมาย หนา ๒๒๘  ลําดับท่ี ๕๓)  งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 

   ๔.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)  
จํานวน ๒ เครื่อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตําบลพิมาย 
หนา ๒๑๙  ลําดับท่ี ๓๖)  งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 

เหตุผล 
          เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีใหสวนราชการเรงรัดการยกเลิกการเรียก
สําเนาเอกสารจากประชาชน  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เทศบาล
ตําบลพิมายไมสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดทันภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  หมวด ๕  ขอ ๕๙   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค Smart 
Card Reader จํานวน  8  เครื่อง) 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  22  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
                         จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ดังนี้ 



๓๒ 
 

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                          - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
                     - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED  

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,000 บาท  
เหตุผล 

            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๖2 นี้  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงิน
งบประมาณประจําป ๒๕๖2 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือ
จะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ       
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 หมวด 5 ขอ ๕๙  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 
เครื่อง) จํานวน  11  เสียง ดงันี้ 

                     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  23  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
                         จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 



๓๓ 
 

  
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
                          - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
                     - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED  

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 9,000 บาท  
เหตุผล 

     เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความ
จําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ี
ใกลสิ้นปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ ๒๕๖2 นี้  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกัน
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖2 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน 
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ       
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 ขอ ๕๙  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ Led ขาวดํา จํานวน 1 
เครื่อง) จํานวน  11  เสียง ดงันี้ 

                     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 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  24   ญัตติขออนุมัตแิกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ซ่ึงขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนตองแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุก             

น้ําดับเพลิง กรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใหถูกตองตามทะเบียนทรัพยสินของเทศบาล
ตําบลพิมาย ซ่ึงไดมีการปรับปรุงแกไขหมายเลขครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 

หลักการ 
          ขออนุมัติแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง  ซ่ึงไดขออนุมัติขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติท่ีประชุมเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป 2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 ดังนี้ 
 

รายละเอียดหมายเลขครุภัณฑ 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง (เดิม) 

รายละเอียดหมายเลขครุภัณฑ 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง (ขออนุมัติแกไข) 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย.8796 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0001 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 400,000 บาท 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ 
ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
(โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอม
บํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บย.8796 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ 034-42-0002 
จํานวน 1 คัน ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และรายจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้) 
ตั้งไว 400,000 บาท 

 
เหตุผล 

                  เนื่องจากไดมีการจัดพิมพเอกสารประกอบการอนุมัติกรณีขอแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงและขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติม งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริงโดยงานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง ไดมีการปรับปรุงหมายเลข
ทะเบียนครุภัณฑของเทศบาลตําบลพิมายใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0311/ว.1109 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2525 เรื่องความหมายของทรัพยสินและวิธีการ
ลงทะเบียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท0407/ว791 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2529 เรื่องการควบคุมพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน แตยังไมได



๓๕ 
 

ดําเนินการแกไขหมายเลขครุภัณฑ ท่ีตัวครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทําให เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง 
          เพ่ือใหการอนุ มัติ กันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 
1 ประจําป 2561 วันท่ี 27 กันยายน 2561 เปนไปดวยความถูกตอง จึงนําเสนอสภา
เทศบาลตําบลพิมาย มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแกไขรายละเอียดรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
ดังกลาวใหถูกตองตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแกไขรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑรถบรรทุกน้ําดับเพลิง 
ซ่ึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
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  25  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภัณฑ ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึง
ม่ีรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมแซมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 
ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน ฯลฯ) 
จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 400,000 บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และเทศบาลไมไดกอหนี้ผูกพัน ขาพเจาจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได
กอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2562 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 
400,000 บาท ตามรายการดังตอไปนี้ 
สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ครุภณัฑ 



๓๖ 
 

ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (โครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ ซ่ึงไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมแซมกลาง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 
6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน (ตามหลักฐาน
การรับ-สงมอบ รถและเรือดับเพลิง ระหวางกรุงเทพมหานคร โดยสํานักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กับเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2562 และมติสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2562 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 เห็นชอบใหรับโอน
รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 คัน จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร) และรายจายอ่ืนๆ 
ท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลพิมาย หนา 31 ลําดับ 1 ตั้งไว 
400,000 บาท 

เหตุผล 
           เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ 2562 นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
(คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ) จํานวน  11  เสียง ดงันี้ 

                     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  26  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลพิมาย ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจายเปน

รายการใหม แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



๓๗ 
 

หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท อาคาร (โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน) 
จํานวนงบประมาณท้ังสิ้น   8๐๐,000 บาท ไปแลวนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ และเทศบาลยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ขาพเจาฯ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
มิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้  

 

หลักการ 
ขออนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีมิ ไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน             
8๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายการดังตอไปนี้ 
สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภท อาคาร  (โครงการกอสรางหองน้ํา เพ่ือประชาชน) โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน ซ่ึงปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาล
ตําบลพิมาย หนา 15 ลําดับ ๑ ตั้งไว 8๐๐,๐๐๐ บาท 
 

เหตุผล 
          เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันในปงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกัน
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๒ ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน 
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ  
          ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๕ ขอ ๕๙  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
(โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน)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 - 



๓๘ 
 

    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
ระเบียบวาระท่ี  27  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือสมารทโฟน จํานวน 2 เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

    หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนเงิน 40,000.-
บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) รายละเอียดดั้งนี้ 

ลําดับท่ี แผนงาน/งาน หมวดรายจาย หมายเหตุ 
1 งานบริหารงานท่ัวไป/

บริหารงานคลัง 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสํานักงาน 
-จัดซ้ือสมารทโฟน จํานวน 2 เครื่อง ขนาดความ
จุ 128 GB รองรับแอพพลิเคชั่น Google Maps 
และรองรับ แอพพลิเคชั่น Google Earth 
งบประมาณ 40,000.-บาท(สี่หม่ืนบาทถวน) 
 

 

เหตุผล 
    เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวาและไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงิน
งบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือ
จะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบ  

        ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 
2562 (ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือสมารทโฟน จํานวน 2 เครื่อง) จํานวน  11  เสียง ดังนี้ 

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



๓๙ 
 

                     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  28  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ Led ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28หนา/
นาที) จํานวน  5  เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18หนา/
นาที จํานวน 1 เครื่อง) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนเงิน 
139,500.-บาท(หนึ่งแสนสามหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/งาน หมวดรายจาย หมายเหตุ 
1 งานบริหารงานท่ัวไป/

บริหารงานคลัง 
 
 

หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 5 เครื่อง รายละเอียด
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง ICT กําหนด 
งบประมาณ 85,000.-บาท(แปดหม่ืนหาพันบาท
ถวน) 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 5 
เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง 
ICT กําหนด งบประมาณ 44,500.-บาท(สี่หม่ืน
สี่พันหารอยบาทถวน) 
-จัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง รายละเอียดครุภณัฑตามเกณฑราคากลาง

 



๔๐ 
 

และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอรท่ีกระทรวง 
ICT กําหนด งบประมาณ 10,000.-บาท(หนึ่ง
หม่ืนบาทถวน) 

 

        เหตุผล 
           เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวาและไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงิน
งบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือ
จะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบ  

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 
2562 (ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 5 เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ Led ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1(28หนา/
นาที) จํานวน  5  เครื่อง เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18หนา/
นาที จํานวน 1 เครื่อง)  จํานวน  11  เสยีง 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  29  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                           (ครุภณัฑสํารวจ เพ่ือจัดซ้ือกลองสํารวจไรสาย จํานวน  2  เครื่อง) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 



๔๑ 
 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนเงิน 20,000.-
บาท(สองหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ลําดบัท่ี แผนงาน/งาน หมวดรายจาย หมายเหตุ 
1 งานบริหารงานท่ัวไป/

บริหารงาน
คลัง 

 
 

หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑสํารวจ 
-จัดซื้อกลองสํารวจไรสาย จาํนวน 2 เคร่ือง  
งบประมาณ 20,000.-บาท(สองหม่ืนบาทถวน) 

 

 

เหตุผล 
           เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวาและไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทันปงบประมาณ 2562 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงิน
งบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือ
จะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบ  

       ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ขอ 59   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 
2562 (ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือจัดซ้ือกลองสํารวจไรสาย จํานวน  2  เครื่อง) 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 
 
 
 



๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  30  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดชุมชนสวยนอก) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2562 โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดชุมชนสวยนอก                 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ตามรายการ

ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดชุมชนสวยนอก 
  -กอสรางลานกีฬา/สนามเปตอง พรอมอุปกรณครบชุด งบประมาณ 100,000 บาท 

เหตุผล 
            เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมาเทศบาลตําบล      

พิมายมีโครงการจํานวนมากโดยเฉพาะในการจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีมีระเบียบฯข้ันตอนมากมาย 
ประกอบกับบุคลากรดานชางเขียนแบบไมเพียงพอ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอ
หนี้ผูกพัน และดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 2562 นี้ นายกเทศมนตรีได
พิจารณาแลว  เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ท่ีตองการนําเงิน
งบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย 
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ี
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตาม
ระเบียบฯ 

             ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 
2562(โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดชุมชนสวยนอก) 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 - 



๔๓ 
 

    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  31  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมือง 
                          ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2562 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลัง
กายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองในเขตเทศบาลตําบลพิมาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ตามรายการ

ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองในเขต

เทศบาลตําบลพิมาย งบประมาณ 500,000 บาท 
เหตุผล 

  เนื่องจาก ในการบรหิารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมาเทศบาลตําบลพิมาย 
  มีโครงการจํานวนมากโดยเฉพาะในการจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีมีระเบียบฯข้ันตอนมากมาย ประกอบ

กับบุคลากรดานชางเขียนแบบไมเพียงพอ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
และดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 2562 นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว  
เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ 

   ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 
2562 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย) จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

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



๔๔ 
 

                     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  32  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ    ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนใน
เขตเทศบาลตําบลพิมาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ตามรายการ

ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 
  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร จํานวน 2 สาย ถนนรัตนวิถี พ้ืนท่ีไม

นอยกวา 858 ตร.ม.และงานทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ,ถนนสุริยาอัสดง พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,363.20 ตร.ม.และงานทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจร งบประมาณ 1,000,000 บาท 

เหตุผล 
            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมาเทศบาล

ตําบลพิมายมีโครงการจํานวนมากโดยเฉพาะในการจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีมีระเบียบฯข้ันตอน
มากมาย ประกอบกับบุคลากรดานชางเขียนแบบไมเพียงพอ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน และดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 2562 นี้ 
นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 
2562 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือจะไดสามารถ
ดําเนินการตอไปตามระเบยีบฯ 

             ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 



๔๕ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
(โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย)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  33  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
                         (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 6 ลอ แบบกะบะเททายและเปดขาง 
                         เครื่องขับเคลื่อน ขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป  2562 คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประเภทคาครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง (รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อน 
15 แรง โครงสรางเหล็ก) โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามรายการ

ดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่อง

ขับเคลื่อน ขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก) งบประมาณ 450,000 บาท 
เหตุผล 

            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน   
  นอยกวา และไมจําเปนตองใชไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน   และครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสงชํารุด ทําใหการใชงานไมมีประสิทธิภาพ และเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้นปงบประมาณ 
ระยะเวลาท่ี เหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทัน                      
ในปงบประมาณ 2562 นี้ นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ                   
ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และใช
ในภารกิจของเทศบาลตําบลพิมาย จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2562 ในสวน                 
ท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตาม
ระเบียบฯ 



๔๖ 
 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณประจําป 2562 
(ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททายและเปดขางเครื่อง
ขับเคลื่อน ขนาด 15 แรง โครงสรางเหล็ก) 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  34  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
                         ประจําป 2561 
                         (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร 
                         กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
                         แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิได            
กอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
          ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 
2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดคาครุภัณฑ คา
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ   ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม
ต่ํากวา 170 กิโลวัตต  แบบกระบะเททาย จํานวน  1  คัน 
เปนเงิน  1,980,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน)  
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการกําหนดราคากลางและจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะการจัดซ้ือรายการดังกลาวฯ ซ่ึงคาดวาไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ 
2562 จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ 59   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําป 2561 (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย จํานวน 1 คัน) 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  35  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
                         ประจําป 2561 
                         (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร 
                         กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต  
                         แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิได กอ
หนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
           ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 
2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดคาครุภัณฑ คา
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมตํ่ากวา 
170 กิโลวัตต  แบบอัดทาย  จํานวน  1  คัน  เปนเงิน  2,400,000 บาท (สองลานสี่แสน
บาทถวน)  



๔๘ 
 

เหตุผล 
           เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการกําหนดราคากลางและจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะการจัดซ้ือรายการดังกลาวฯ ซ่ึงคาดวาไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ 
2562 จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําป 2561 (ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ลอ ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
170 กิโลวัตต แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน) 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  36  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
                         ประจําป 2561 
                         (ครุภัณฑกอสราง เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา จํานวน 1 คัน ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิได กอ
หนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
          ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 
2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวดคาครุภัณฑ  คา
ครุภัณฑกอสราง จํานวน 1 รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด  150  
แรงมา จํานวน  1  คัน  เปนเงิน  5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)  

เหตุผล 
    เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2562 เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน แตมี
ความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



๔๙ 
 

ตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําป 2561 (ครุภัณฑกอสราง เพ่ือจัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา 
จํานวน 1 คัน ) 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  37  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2561 
                         (โครงการปรับปรุงไฟจราจร (เขียว/เหลือง/แดง)สี่แยกแสงเพชรและสี่แยก สปอ.) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิก งบประมาณรายจาย

ประจาํป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 
หลักการ 

  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2561 แผนงานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงไฟ
จราจร (เขียว / เหลือง / แดง) สี่แยกแสงเพชรและสี่แยก สปอ. เปนเงิน  672,000.- บาท  
(หกแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินอนุมัติ สัญญาท่ี/ลงวันท่ี 
1 โครงการปรับปรุงไฟจราจร (เขียว / เหลือง /แดง) 

สี่แยกแสงเพชร และสี่แยก สปอ. 
672,000  87/2562 ลว. 

24 มิ.ย.2562  
 รวม 1 โครงการ   
 
 
 
 



๕๐ 
 

เหตุผล 
            เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2562 เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน 

เนื่องจาก  มีบางโครงการไดดําเนินการหาผูรับจางและกอหนี้ผูกพันไวแลว แตไมสามารถเบิก
จายเงินไดทันภายใน 30 กันยายน 2562   

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

นางนิตยาฯ รูสึกวาไฟจราจรเขียวเหลืองแดง  จะเปนไฟสีชมพูซ่ึงชาวบานไดแจงมา 
นายอุทิศฯ สําหรับไฟจราจรบริเวณสี่แยก สปอ. และสี่แยกรานแสงเพชร จะมีปญหามาโดยตลอด ทุกทาน

คงไดเห็นมา  ซ่ึงทางคณะกรรมการฯ ไดมีการปรึกษาหารือกันแลวปญหาตรงไฟแดงคือตัวเลข
เปนสีเขียว จึงใหปรับตัวเลขเปนโทนแดง ตอนนี้จะไมมีเขียวในแดง และไฟแดงมีตัวเลขท่ีเปน
แดงออนแลวครับ ถาดูไกลๆ ไฟแดงตัวเลขเปนสีชมพูครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 
2561 (โครงการปรับปรุงไฟจราจร (เขียว/เหลือง/แดง)สี่แยกแสงเพชรและสี่แยก สปอ.) 

  จํานวน  11  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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา          ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  38  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
                         ประจําป 2561 
                     ( ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 
ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติ กันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีไมกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนเงิน 
814,000.-บาท(แปดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 



๕๑ 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/งาน หมวดรายจาย หมายเหตุ 
1 งานบริหารงานท่ัวไป 

บริหารงานคลัง 
 
 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด   ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน  
งบประมาณ 814,000.-บาท(แปดแสนหนึ่งหม่ืน
สี่พันบาทถวน) 

 

เหตุผล 
           เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2562 เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน เพราะ

มีภารกิจหลักและหนาท่ีความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก และดวยทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ินมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ ทางดานการเงินและบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  ขาดอัตรากําลังท่ีจะตองดําเนินการโดยตรง 
รวมท้ังตองขอความเห็นชอบ ขออนุมัติหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหโครงการดังกลาวลาชา และ
ไมสามารถดําเนินการไดเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2561  

     ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2561 ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจายประจําป 2561(ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสูด ไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน)จํานวน  11  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) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
 ๑๐)  นายมงคล  เสาวภา          ๑๑) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
    งดออกเสียง  จํานวน 1 เสียง ไดแก นายคณาจารย  พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  39  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2561 
                           (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ถนนทุงเลนทอง ซอย6 
                           (บานยายเชื่อม) ) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชี้แจง 



๕๒ 
 

นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิก งบประมาณรายจาย
ประจําป 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2561 แผนงานบริหาร

ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร ค.ส.ล.และวางทอระบายน้ํา ถนนทุงเลนทอง ซอย 6 (บานยายเชื่อม) เปนเงิน  
545,000.- บาท  (หาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

 
ลําดับท่ี โครงการ วงเงินอนุมัติ สัญญาท่ี/ลงวันท่ี 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางทอระบาย
น้ํา ถนนทุงเลนทอง ซอย 6 (บานยายเชื่อม)   

545,000  90/2562 ลว. 
18 ก.ค.2562  

 รวม 1 โครงการ   
เหตุผล 

            เนื่องจากในระหวางปงบประมาณ 2562 เทศบาลไมสามารถเบิกจายเงินไดทัน 
เนื่องจาก  มีบางโครงการไดดําเนินการหาผูรับจางและกอหนี้ผูกพันไวแลว แตไมสามารถเบิก
จายเงินไดทันภายใน 30 กันยายน 2562   

 

          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 
2561 (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางทอระบายน้าํ ถนนทุงเลนทอง ซอย6 (บาน
ยายเชื่อม) ) จํานวน  11  เสยีง 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 40  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายบุญชัยฯ ขอยอนไปท่ีระเบียบวาระท่ี 37 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ซ่ึงกอหนี้ผูกผันไป

แลวไมใชมิไดกอหนี้ผูกพัน ขอแกไขดวยครับ 
นายคณาจารยฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานชวยแกไขดวยครับ 



๕๓ 
 

นายทองแถมฯ ขอติดตามเรื่องซอยรานพงษเนื้อยาง ทุกครั้งท่ีฝนตกจะมีน้ําขังอยูตลอด ขอฝากประธานไปยัง
คณะผูบริหารแจงเจาหนาท่ีชวยดําเนินการแกไขใหดวย 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารชวยตอบขอซักถาม ขอเชิญ ผอ.สมโภชน 
นายสมโภชนฯ แรกๆคือขางๆทางจะเปนหลุมเปนบอ ไดนําหินคลุกไปเสริมตลอดสายแลว เหลือเฉพาะถนน

ชายชลท่ีเราไมมีทอ พอฝนตกทําใหน้ําขังบริเวณไหลทาง  เบื้องตนเราไดจัดซ้ือทอและจะไป
ดําเนินการ ในซอยไดนําหินคลุกไปใสบริเวณไหลทางใหแลว จริง ๆแลวท่ีสาธารณะมันสุด            
แคคอนกรีต แตเนื่องจากเปนการแกปญหาจึงนําหินคลุกไปใสให  

 นายชัยวัฒนฯ ติดตามเก่ียวกับเรื่องตลาดไนท เพราะวาปญหาในตลาดมีเยอะ ครั้งท่ีผานมาไดพูดคุยถึงการซ้ือ
แผง ขายแผงและการเชาแผง และผูล้ําเขตมาขายดานหนา อยากสอบถามวาจะดําเนินการ              
ไปถึงไหน ไลแตจาตุรงค  พงษพิมายคนเดียว คนอ่ืนก็ยังขายอยูเหมือนเดิม พอไลจาตุรงคคน
อ่ืนก็มาขายแทน ก็ไมเห็นไปจัดการอยากทราบวามีแนวทางการดําเนินการอยางไร 

นายสุพจนฯ ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามมา  จริง ๆ  ไดเครงครัด ท่ีเห็นอยูก็มี แตก็พยายามไปไล ไปบอก
วาตรงจุดนี้ไมอนุญาตใหขาย เชื่อฟงได 2-3 วัน ก็กลับเขามาอีกนิสัยแมคา ขอบคุณทาน
สมาชิกท่ีไดเปนหูเปนตา จะใหเจาหนาท่ีไปดูอยางเครงครัดบริเวณท่ีไดจัดเปนจุดผอนผันจะ
ไมใหขาย    

นายชัยวัฒนฯ สวนหนาธนาคารกรุงเทพท่ีอยูในพ้ืนท่ีของเทศบาลท่ีไมเก่ียวกับหนาธนาคาร เปนทางเทาของ
เทศบาลขอฝากไปยังคณะผูบริหาร 

นายสุพจนฯ บริเวณตรงนั้นเคาไปขออนุญาตธนาคารกรุงเทพ และก็มีสวนท่ีเปนของสาธารณะท่ีเราเคยคุย
กันตรงรานคาใหไปขออนุญาตรานคา ถาเขาอนุญาตใหขายก็ไมติดใจข้ึนไปตรงฟุตบาท 

นายชัยวัฒน เรื่องซ้ือขายแผง เชาแผงดําเนินการไปถึงไหน มีชาวบานบางสวนมาสอบถาม สวนมากมีแตคน
นอกเขตเทศบาลเขามาซ้ือเขามาเชา สวนตัวผมหลักฐานท่ีจะไปหามันไมใชหนาท่ีของผมเปน
หนาท่ีของขาราชการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับตลาด ผานประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร
ดําเนินการไปถึงไหนแลว 

นายคณาจารยฯ ขอใหคณะผูบริหารไดตอบขอซักถามนี้ดวย   
นายสุพจนฯ ตรงจุดนี้เรื่องเซง เรายังไมไดหลักฐานท่ีชัดเจน เราวางแผนกันไววาปนี้จะมาตอสัญญาจะเชิญ

แมคาเจาของตัวจริงมาแสดงสิทธิ์ ถาไมมาจําหนายใหคนอ่ืนเชาก็คงจะมีมาตรการตามท่ีเรามีไว
และจะดําเนินการ 

นายคณาจารยฯ ผมอยากจะแนะวิธีหนึ่งเรื่องเชาแผงเรารูอยูวา มีรูปถายล็อค เคยทําครั้งกอนๆ ท่ีลงไปตรวจทุก 
2-3 วัน เจาของแผงใชคนนี้รึเปลา ชื่อมีอยูงายนิดเดียว ขอเสนอแนะ 

นายสุพจน วันนี้เราจะเช็คสิทธิ กอนท่ีเราจะตอสัญญาใหมสิ้นปมาตรการนี้คงจะเขมงวด ฝากสมาชิก 
ผูบริหารหากมีผลกระทบแตตองชวยกันเปนปากเปนเสียงนี่คือการจัดระเบียบใหมันถูกตอง
ตามท่ีเรากําหนดไว หากทานเปนเจาของสิทธิแลวไมมาจําหนายใหผูอ่ืนมาเชาแทน เราตองยึด
คืนแลวเอามาประกาศใหม ซ่ึงเราจะดําเนินการแนนอน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมอีกหรือไม ถาไมมีจะเขาระเบียบวาระ 
อ่ืน ๆ 
 
 



๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี 41  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแจงเรื่องอ่ืน ๆ  
นายทองแถมฯ ตอนนี้งบประมาณท่ีไดอนุมัติใหความเห็นชอบท้ังของเกาและของใหม อยาใหคาง ขอใหเรงรัด

การดําเนินการ ฝากประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของ                  
ไดเรงรัดการดําเนินการตามแผนดําเนินการ 

นางสมสุขฯ อยากขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ท่ีไดชวยเปลี่ยนธูปเทียนโตะหมูบูชาพระรัตนตรัย เปนแบบ
ไฟฟา ซ่ึงสวยสดงดงามและไมมีควัน 

นายเอกสิทธิ์ฯ มีพ่ีนองประชาชนชุมชนสวยนอก ฝากสอบถามในเรื่องของลานกีฬาชุมชนวา ทางสมาชิกชุมชน
ไดไปออกกําลังกายบริเวณนั้น ในสวนของไฟฟาเขาใชมิเตอรของชุมชน สามารถเปลี่ยนไปใช
เปนไฟสาธารณะไดหรือไม และกลุมบาสโลปบริเวณถนนชายชล ไดแจงขอความอนุเคราะห
อยากใหเอาดินท่ีกองอยูบริเวณนั้นออกเพราะเวลาไปจอดรถไมสะดวกฝากชวยดําเนินการให
ดวยครับ 

นายสมโภชนฯ เรื่องไฟฟาจะทําเรื่องใหทางการไฟฟามาทําการสํารวจและประมาณการให สวนเรื่องบริเวณ
ถนนชายชลจะไดแจงใหผูรับเหมาทราบ  เบื้องตนผูรับเหมาไดมาดําเนินการแลว 

นายเปรมศักดิ์ฯ ถนนเคียงคลองหักทรุดแอนลง ไมทราบวาไดแจงไปยังผูรับเหมาใหมาดําเนินการซอมแซมหรือ
ยัง เกรงวาจะเกิดอันตรายกับชาวบานท่ีสัญจรไปมาบริเวณนั้น 

นายสมโภชนฯ ไดดําเนินการแจงผูรับจางมาดําเนินการซอมแซมแลว   
นายวิมล ตอนนี้ทางเทศบาลไดทําโครงการกอสรางปรับปรุง ถนน ค.ส.ล ถนนเคียงคลอง / โครงการ

พัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงถึงชุมชนสวยนอก  จํานวน  6 ลานบาท ซ่ึงเกินศักยภาพ เราได
ของบประมาณไปยังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

นายชัยวัฒนฯ สงสัยเรื่องโบนัสวาเทศบาลเราจะไดหรือไมได 
นายอุทิศฯ ในเรื่องนี้ เราจะมีปญหาจริง ๆ โดยไดอธิบายใหทุกกองทราบแลว ซ่ึงเราตองมีงบพัฒนา                 

งบลงทุนเกินรอยละ 10 ขอจํากัดของเราในเรื่องนี้จึงไมสามารถดําเนินการขอรับคาตอบแทน
พิเศษ (โบนัส) ได 

นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีจะขอปดประชุม   
และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีทุกคน  และผูเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภา ขอปดประชุม  และขอเชิญทุกทานไดรวมรับประทานอาหารกลางวันท่ีทาง
เทศบาลตําบลพิมายของเราไดจัดไวท่ีรานนอยสมตํา 

 
ปดประชุมเวลา   13.00   น. 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี       ตุลาคม 2562    

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)   เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                     (นายอุทิศ  แกวขาว) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชือ่)    กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   (ลงชื่อ)            ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

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

(ลงชื่อ)     กรรมการ     
           (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)     เลขานุการ     
           (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
นายวิมล ตอนนี้ทางเทศบาลไดทําโครงการกอสรางปรับปรุง ถนน ค.ส.ล ถนนเคียงคลอง / โครงการ

พัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงถึงชุมชนสวยนอก  จํานวน  6 ลานบาท ซ่ึงเกินศักยภาพ เราได
ของบประมาณไปยังกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
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