
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป 2562 

วันท่ี  21  สิงหาคม 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. นางพัชราภา           มหานิยม       ปลัดอําเภอพิมายแทนนายอําเภอพิมาย 
 2.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 6.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 7.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 8.  นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 9.  นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการฯ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 10.  นางสาวอุมา สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 11. นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12.นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 13. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 14. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 15.  นางพิมพพร สิงหดี  ลูกจางประจํา 
 16. นางอภิญญา อองแจม  ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 



๒ 
 

 17. วาท่ี ร.ต.ภัทรกฤต   เลาะสูงเนิน  พนักงานตามภารกิจ 
 18. นายสมชาย  รักศิริ  พนักงานจางท่ัวไป 
 19. นางวิภา  ทองหลาง  แทนประธานชุมชนสระโบสถ 
 20.นายสมควร  ดีขุนทด  รก.ประธานชุมชนวังบูรพา 
 21.นางแชม  สุขปญญา  ประธานชุมชนสวยนอก 
 22.นางลั่น  ภูพิมาย  อสม.ชมุชนสวยนอก 
 
เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ              
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดังนี ้
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕62 

………………………………………. 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี  18  กุมภาพันธ  2562  กําหนดใหวันท่ี  1 สิงหาคม  ๒๕62   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕62  นั้น 
 อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห งพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖                    
รวมแก ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ท่ี  ๑4 ) พ .ศ .๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย                  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป   ๒๕62  ในวัน ท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕62 เปนตนไป มีกําหนด                
๓๐  วัน 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   26 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                               (ลงชื่อ)   คณาจารย  พงษพิมาย 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2562 ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ  วันนี้มีตัวแทนจากอําเภอพิมาย คือ นางพัชราภา  มหานิยม  ปลัดอําเภอพิมาย ตัวแทนทาน

นายอําเภอพิมาย  ไดมารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย และขอเชิญทานได



๓ 
 

พบปะสมาชิกสภาเทศบาล และทานไดมีขอชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอเชิญ
ครับ 

นางพัชราภาฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  มีเรื่องดวนท่ีเปน
เรื่องนายินดีของอําเภอพิมาย เม่ือวานนี้ไดมีคณะของผูชวยราชเลขาธิการในพระองคสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ไดมาเปนหนวย
ลวงหนา ซ่ึงไมไดมีหนวยนี้หนวยเดียวและจะมีอีกหลายๆหนวยตามมา  ไดมาดูพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะ
เตรียมรับเสด็จฯ ซ่ึงพระองคทานจะเสด็จโคราชตั้งแตวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 และจะเสด็จ                   
มาพิมายวันท่ี 20 ตุลาคม  ทานผูวาราชการจะถวายพระกระยาหารเลี้ยงตอนคํ่าท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตพิมาย จุดแรกเริ่มตนท่ีอุทยานประวัติศาสตรพิมาย  ซ่ึงคณะผูเยี่ยมชมพอใจ       
มากวาสวยทุกท่ี ตอนแรกจะเอาขางหนาพอไปดูขางในสวยกวาอีกจึงเปนไปขางใน เปนท่ีนา
ภาคภูมิใจท่ีไดรับเสด็จพระองคทาน จุดท่ี 2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย  จุดท่ี 3 คุยไววา
จะมีไทรงามดวย แตเนื่องจากทรุดโทรมมาก อาคารอยางท่ีพวกเราเห็น ทานจึงบอกวาขอเอา
ไปคิดกอน ใหจังหวัดกับทางพิมายปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเรามองวาจุดไทรงามมีจุด
ประวัติศาสตรเปนความทรงจําระหวางในหลวงรัชกาลท่ี 9 กับราชินีในรัชกาลท่ี 9 มากมาย 
จุดท่ีเปนภาพเขาก็ประทับใจแตท่ีสําคัญคือวามันมีสิ่งท่ีสําคัญวา แขกตางชาติอาจจะไมเขาใจ
เพราะกลุมเปาหมายคือแขกตางชาติประมาณ 40 ทาน และผูตามเสด็จอีก 40 ทาน นี้คือท่ีจะ
มาเปนแขกท่ีจะมาเปนแขกของพิมาย ไมรวมหัวหนาสวนราชการ ไมรวมคนในจังหวัด 
ประมาณ 80 ทาน สิ่งท่ีทานติงมามีผาแดงผาสีอะไรผูกเต็มไปหมดจะมองวาไมเขาใจในเรื่อง
วัฒนธรรมหรือไม มีศาลเล็กศาลนอยตั้งเยอะแยะในไทรงาม อยากใหทุกทานชวยกันลองคิดดู
วาจะทําอยางไรจะเพ่ิมจุดเขาไปอีกจุดคือไทรงาม แตก็บอกวายังไมไมตัดออกโดยชัดเจน                
ถาสามารถปรับเปลี่ยนไดจะเพ่ิมใหเปนจุดท่ี 3 ในเรื่องขบวนรับเสด็จจะตองมีประชาชนเขาเฝา
รับเสด็จ ซ่ึงยังไมไดคุยเลยอยากฝากวาจะนําเสนอจังหวัดอยางไร จะเสด็จพระราชดําเนิน                
งานใหญคือเรื่องความสะอาด การจัดสถานท่ี ถือเปนงานใหญอีกงาน ทานนายอําเภอฝากมาให
เต็มท่ีกับเรื่องนี้ และจะมีนักขาวสารคดีจากท่ัวโลกซ่ึงเปนขาวท่ัวโลก  

นายคณาจารยฯ ขอขอบคุณนางพัชราภา  มหานิยม  ปลัดอําเภอพิมายตัวแทนทานนายอําเภอพิมาย ท่ีมาแจง
ขาวสารใหทางเทศบาลไดรับทราบ 

  -ขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใชเปน

กรอบ ในการจัด ทํ างบประมาณ รายจ าย  ป ระจํ าป  งบป ระมาณ รายจ าย เพ่ิ ม เติ ม                     
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนี้  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ                 
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2562-2565)                
ในคราวประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 17 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมหินทราย เทศบาลตําบล              
พิมาย  และนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ไดอนุมติรางแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวแลว                     
เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใช
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  
ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562             

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ผมนายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ   คณะกรรมการได

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2562 คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด              
คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562  จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง    6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10) นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
4.1 วาระท่ี  1  รับหลักการ 

นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและเหตุผล           
รางเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายดนัยฯ บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพิมาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลพิมาย   จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ดังตอไปนี้ 
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1. สถานการณคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน
ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน   90,232,796.20  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จํานวน  47,474,139.90 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 18,000,831.27  บาท 
  1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยงัไมไดเบิกจาย จํานวน 22 โครงการ รวม 
2,625,244.76  บาท 
  1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  37  โครงการ  รวม 13,896,703.68   
บาท 
     1.2 เงินกูคงคาง       0.00    บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562  ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 
     (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  จํานวน   67,606,207.77 บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร             2,298,875.68  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          1,526,915.15  บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน            1,992,790.00  บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         62,471.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน        0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          26,770,322.94  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          34,954,887.00  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน 25,500.00  บาท 
     (3) รายจายจริง    จํานวน 49,613,733.31  บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง                11,682,134.20  บาท 
 งบบุคลากร                 15,679,835.00  บาท 
 งบดําเนินงาน                          12,816,178.11  บาท 
 งบลงทุน                      257,000.00  บาท 
 งบรายจายอ่ืน               0.00   บาท 
      งบเงินอุดหนุน                                               9,178,586.00 บาท 
     (๔)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  25,000.00 บาท 
     (5)  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
     (6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00  บาท 
     (7)  รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน 0.00  บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลพิมาย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง                   
ป 2561 

ประมาณการป 
2562 

ประมาณการ                
ป 2563 

รายไดจัดเกบ็เอง    
   หมวดภาษีอากร 927,806.27 2,602,000.00 2,400,000.00 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 4,950,709.20 1,302,000.00 1,368,800.00 
   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 2,983,173.34 3,040,000.00 3,100,000.00 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 8,660.80 65,000.00 29,500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 8,870,349.61 7,009,000.00 6,898,300.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   

   หมวดภาษจีัดสรร 34,538,267.39 34,096,000.00 34,515,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 34,538,267.39 34,096,000.00 34,515,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,350,116.00 34,200,000.00 37,500,000.00 
     รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนนุให อปท. 34,350,116.00 34,200,000.00 37,500,000.00 

รวม 77,758,733.00 75,305,000.00 37,500,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 รายรับจริง                   
ป 2561 

ประมาณการป 
2562 

ประมาณการ                
ป 2563 

จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 12,756,646.38 15,614,580.00 17,157,376.00 
   งบบุคลากร 18,507,348.00 24,721,730.00 24,500,845.00 
   งบดําเนนิงาน 15,261,898.71 23,255,792.00 24,669,559.00 
   งบลงทุน 372,100.100 1,858,600.00 2,835,000.00 
   งบรายจายอ่ืน 0.00 20,000 0.00 
   งบเงินอุดหนุน 9,524,154.43 9,832,000.00 9,744,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 56,422,147.52 75,302,702.00 78,906,780.00 
รวม 56,422,147.52 75,302,702.00 78,906,780.00 

 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2563 
เทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,589,105 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,651,500 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 15,366,359 
แผนงานสาธารณสุข 3,783,380 
แผนงานสังคมสงเคราะห 280,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 16,447,480 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 875,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,519,680 
ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย 1,236,900 
ดานการดําเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 17,157,376 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 78,906,780 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือใหสมาชิกพิจารณารับหลักการ
ตอไป  
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นายคณาจารยฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  
ไปแลว ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ซ่ึงไดสงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดดูลวงหนาแลว  
ซ่ึงในระเบียบวาระนี้ไดอาศัยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณ
รายจาย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ในสวนของการจัดทําราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ก็จะมีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของหลัก ๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งมาในเรื่องของหนังสือสั่งการ
เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563  สาระสําคัญคือ
รายรับใหประมาณการไวใกลเคียงกับปท่ีผานมา  ในสวนของรายจายท่ีเปนสาระสําคัญ 
คือรายจายเก่ียวกับนโยบายสําคัญตางๆของรัฐบาล  อีกอันท่ีจะเปนปญหากับเราคือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2559 ขอ 6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา  โดย
เบิกจายตามงบประมาณท่ีตั้งไวไดไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีผาน
มา  ท้ังนี้ ไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให   ซ่ึงเทศบาลกําหนดไวไมเกิน 5 
เปอรเซ็นตแตของเราตั้งเกิน 5 เปอรเซ็นตแตไมเกิน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัดท่ีจะอนุมัติ ตอนนี้อนุมัติแลวเรียบรอยแลว ตอนแรกเปนกังวลถา
อนุมัติไมทันจะตองเลื่อนการประชุม แตวาตอนนี้อนุมัติเรียบรอยแลว   อีกสวนหนึ่งคือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 กําหนดใหคณะผูบริหาร 
นายกเทศมนตรีตองนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาภายใน
วันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกป ซ่ึงเราไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ตั้งแต
วันท่ี 9 สิงหาคม  2562 ก็อยูในหลักเกณฑและจะมีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 62 ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ .ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2554 ขอ 45 ญัตติราง
ขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ ญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี 2              
ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวอยางนอย ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง  นับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงขอบัญญัติงบประมาณนั้น และในขอ 47 ในการพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม ขอ 49 ญัตติราง
ขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
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ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณา
แลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตอง
ระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม
พิจารณา นี้คือกฎหมายตาง ๆ ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ในสวน
รายละเอียดตาง ๆ ก็จะเหมือนเดิมทุกป ยังไมมีการแกไขอะไร จึงเรียนมาเพ่ือใหสภา
เทศบาลไดทราบ  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ในการเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

นายเอกสิทธิ์ฯ รางงบประมาณฉบับนี้  ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นวาไดจัดทําครบถวนถูกตอง
เหมาะสมกับสถานการณท่ีรายไดคอนขางจํากัด  แตสามารถจัดสรรใหลงตัวไดดีทีเดียว  ตอง
ขอขอบคุณทานนายกฯ และผูบริหารท่ีไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการจัดทํารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการวมกันพิจารณากับ
สมาชิกสภาเทศบาลถึง 2 ครั้ง  จนไดออกมาเปนรางท่ีอยูในมือทุกทาน  ขอจํากัดตาง ๆ ไดถูก
แกไขไปโดยความรวมมืออยางดีของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลท่ีเก่ียวของ สิ่งท่ีกังวลก็คือคาใชจายเก่ียวกับการจัดงานและกีฬา วันนี้ผูวาราชการก็ได
อนุมัติแลว  ก็ทําใหรางเทศบัญญัติฉบับนี้เปนไปตามกฎหมายทุกประการ  หวังเปนอยางยิ่งวา 
การผานรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จะทําใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอสนับสนุนใหคณะผูบริหาร 
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงบประมาณท่ีวางไวดวยความถูกตอง รวดเร็ว ตอไปขอขอบคุณ
ครับ 

นายคณาจารยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถามในวาระท่ี 1 รับหลักการ  ก็จะขอ
มติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 วาระท่ี ๑ รับหลกัการ จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง    6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10) นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
 
 



๑๐ 
 

4.2  กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ 
นายคณาจารยฯ ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติ 
นายบุญชัยฯ กระผม นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ขอเสนอการ

กําหนดการยื่นคําแปรญัตติในระหวางวันท่ี 22 - 24  สิงหาคม 2562  ในเวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ หองประชุมมิตรพิมาย  

นายคณาจารยฯ ขอผูรับรอง 
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายมงคลฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาล 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ  กําหนดเปนระยะเวลา 3 

วัน ระหวางวันท่ี 22 - 24   สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม
มิตรพิมาย  จํานวน  11  เสียง 

 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

นายคณาจารยฯ เม่ือท่ีประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแลว  ตอไปเปนข้ันตอนการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ ในสวนของการแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 103  ซ่ึงการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเปนการเลือกคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิก
สภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน วิธีการเลือกใหสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินและตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอวาควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 
นางนิตยาฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน 
นายเปรมศักดิ์ฯ รับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน จํานวน  11 เสียง  

ดังนี้ 
 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    



๑๑ 
 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1) นายคณาจารย พงษพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี  1 

นายธนัตถสันตฯ ขอเสนอ  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายบุญชัยฯ รับรอง 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ             

คนท่ี 1  จํานวน  11  เสียง  ดังนี ้
   1) นายชุม  เผือกกลา  2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
  4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายเปรมศักดิ์ฯ ขอเสนอ  นางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายบุญชัยฯ รับรอง 
นายทองแถมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางนิตยา  นาบํารุง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 
  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง    6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นายพิศิฏฐฯ   ขอเสนอ นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายมงคลฯ รับรอง                               
นายชุมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ             

คนท่ี 3  จํานวน  11  เสียง  ดังนี ้
  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 



๑๒ 
 

 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
นายมงคลฯ ขอเสนอ นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายพิศิฏฐฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางสมสุข  อยูสุข  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  จํานวน  

11  เสียง  ดังนี้ 
 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                       7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
นายชัยวัฒนฯ เสนอ นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล 
นายทองแถมฯ รับรอง 
นางสมสุขฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ               

คนท่ี 5  จํานวน  11  เสียง  ดังนี ้
 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง   6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10)  นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

นายคณาจารยฯ   คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดแก  1) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  
                      2) นางนิตยา  นาบํารุง    3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 4) นางสมสุข  อยูสุข   
                      5) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล   
นายคณาจารยฯ  ขอใหเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการ 
                     แปรญัตติฯ 
นายอุทิศฯ      ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดมีมติกําหนดรับคําแปรญัตติระหวางวันท่ี 22 - 24 

สิงหาคม 2562 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรพิมาย รวม 3 วัน              
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุม
คณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน  จึงขอนัดประชุม



๑๓ 
 

คณะกรรมการแปรญัตติหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือนัดประชุมครั้งแรก
เพ่ือท่ีจะไดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัต ิ                
ในวันนี้วันท่ี 21 สิงหาคม 2562  เวลา 14.00  น. ณ หองประชุมหินทรายแหงนี้ 

นายคณาจารยฯ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2562  เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมหินทราย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนรถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด 6,000  ลิตร 
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ                  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความประสงคขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอน

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร  
จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
                                 ขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร 
จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลพิมาย 

เหตุผล 
                                 เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย มีภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

ในพ้ืนท่ีและมีหนาท่ีสนับสนุนและชวยเหลือสาธารณภัยประชาชนในเขตอําเภอพิมายท่ีไดรับ
ความเดือดรอนจากอัคคีภัยเปนหลัก อาทิ อาคารบานเรือน พ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือลดการสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีนโยบายจําหนายพัสดุโดยการโอนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน และผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวาใหรับโอนรถบรรทุกน้ํา
ดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร หมายเลขทะเบียน 98-9234 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน 
จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวย  

                                   ฉะนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/            
ว 1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท่ี กค (กวจ)0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป 

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 



๑๔ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนรถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด 6,000  
ลิตร จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง    6) นางสมสุข  อยูสุข  

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10) นายมงคล  เสาวภา      ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ เรียนถามประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสอบถามเรื่องรายจาย

คางจายของปงบประมาณ 2560 - 2561 วาดําเนินการอยางไรบาง 
นายคณาจารยฯ ขอใหทางผอ.คลังไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภา 
นางนงลักษณฯ ขอรายงานรายจายคางจายท่ีกันเงินไวและท่ียังไมไดดําเนินการ ของปงบประมาณ 2561  
                    ดังรายการตอไปนี้ 
           1.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํ ากวา 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 
814,000  บาท  ขณะนี้อยู ระหวางรอการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะของ
คณะกรรมการ 

           2.  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  ไดกอหนี้ผูกพันไวสัญญาลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2562 ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 400,000  
บาท  อยูระหวางการสงมอบและการตรวจรับของคณะกรรมการ  

           3.  โครงการกอสรางทางเชื่อมเขาลานจอดรถบริการนักทองเท่ียว ไดลงนามกอหนี้
ผูกพันสัญญาลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 -1 ธันวาคม 2562 ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2560 
งบประมาณ 1,200,000  บาท  อยูระหวางการดําเนินการของผูรับจาง 

           4.  โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล1 (จากศาลาชุมชนสวยนอก-ถนนทุงเลน
ทองซอย2) ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 720,000 บาท อยูระหวางการ
ดําเนินการของผูรับจาง 

           5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจร และวางทอระบายน้ํา ทุงเลนทองซอย 6 (บานยาย
เชื่อม) ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 555,000  บาท  

           6.  โครงการซอมแซมไฟจราจร 2 จุด ปท่ีกันเงินงบประมาณ 2560 สัญญาลงวันท่ี 
24 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2562 งบประมาณ 800,000  บาท  

          7 .  ครุภัณ ฑ ยานพาหนะและขนส ง รถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 6  ตัน  6  ลอ 
ปงบประมาณท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 1,980,000 บาท ไดดําเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและคุณลักษณะแลว เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562                
อยูระหวางการรอราคากลางจากคณะกรรมการ 



๑๕ 
 

         8.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ปงบประมาณท่ีกันเงิน 
2561 งบประมาณ 2,400,000 บาท ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะแลว เม่ือวัน ท่ี  2 พฤษภาคม 2562  อยูระหวางรอราคากลางจาก
คณะกรรมการ 

          9.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา ปงบประมาณ
ท่ีกันเงิน 2561 งบประมาณ 5,000,000 บาท อยูระหวางรอราคากลางจากคณะกรรมการ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
นายเอกสิทธิ์ฯ ถามวากันเงินตั้งแตป 2561 กันยายนนี้จะสิ้นปงบประมาณแลว ถายังไมดําเนินการผมกังวล 

วากลัวจะทําไมทัน จะตองใหทางสภากันเงินในปถัดไปอีกหรือไม  คิดวาจะดําเนินการ                    
ทันหรือไมในปงบประมาณ ซ่ึงเหลือรถของทางกองคลังอีกคันหนึ่ง 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
นายอุทิศฯ สําหรับโดยสรุปในภาพรวมงบประมาณท่ีคางจายตั้งตั้งแตป 2560 ซ่ึงเรามีเวลาอีก 1 เดือน 

ในสวนของป 2561 ท่ีกันไวท่ีไดโอนตั้งจายเปนรายการใหม สวนใหญจะเปนครุภัณฑเปนรถ 
ในปนี้ดูจากสถานการณขอมูล ณ วันนี้ อยูระหวางการกําหนดราคากลางเปนสวนใหญ เหลือรถ
ขุดตีนตะขาบ รถขยะ รถปคอัพของกองคลัง จะเรงดําเนินการ คาดวาคงไมทันในสวนของป 
2561 ถาผูกพันสัญญาแลวกันได ถาไมผูกพันสัญญาก็กันเปนอํานาจสภาอีก 6 เดือน ปท่ีนา
เปนหวงคือป 2560   

นายดนัยฯ รถของกองสาธารณสุขไดกําชับไปท่ี ผอ.กองไปแลว รถท้ังสองคันของกองสาธารณสุข ไมวาจะ
เปนรถขยะและรถขุดตีนตะขาบ จะใหผูกพันสัญญาใหทันถาไมทันก็ขอฝากทางสภาใหกันเงินไว 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม 
นางสมสุขฯ ติดตามเรื่องซอยรานยาจริงใจ  วัยรุนขับมอเตอไซดเร็วและเสียงดัง อยากใหทางเทศบาลไดไป

ทําลูกระนาดใหในบรเิวณซอยนั้น   ไมทราบวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลวคะ  
นายสมโภชนฯ การติดต้ังลูกระนาดเนื่องจากเปนทางสาธารณะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานงานจราจร

กอน ซ่ึงไดทําหนังสือไปแลว 
นายดนัยฯ เนื่องดวยซอยนี้เปนถนนสาธารณะจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร ไดประสาน                 

ไปแลวแตยังไมมีหนังสือตอบกลับมา ซ่ึงเดี๋ยวจะดําเนินการเรงรัดให  
นางนิตยาฯ ดิฉันดีใจดวยคะสําหรับไฟแดงไฟเขียว การจราจรของประชาชนจะไดไมเดือดรอน ขอบคุณคะ 
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางสมสุขฯ เรื่องแรกตองขอขอบคุณคณะผูบริหาร ปลัดอุทิศ คือไดไลนแจงวาทางเขาวัดบูรพาพิมล (วัดบุง) 

ตรงประตูทางเขาเปนหลุมเปนบอ เวลาฝนตกทําใหเกิดน้ําทวมขัง ทานก็ดําเนินการใหเสร็จ
ภายใน 3 วัน ขอบคุณท่ีทางเทศบาลไดไปดําเนินการแกไขใหคะ 

นางสมสุขฯ ไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเรื่องตลาดไนทมา 3 เท่ียว4 เท่ียว เนื่องจากมีปญหาจากรานท่ีอยู
ใกลกัน   อยากใหเทศบาลไปตีล็อคใหใหมอีกครั้งเนื่องจากเขตมันลบหมดแลวทําใหเกิดปญหา
ทะเลาะกัน จะมาปรึกษาวา ทําใหใหมไดหรือไม 



๑๖ 
 

นายสุพจนฯ ตามท่ีทานสมาชิกสภาไดถามเรื่องตีล็อค  ขณะนี้ทางเทศบาลไดเตรียมสีไวเรียบรอยแลว                  
สั่งมาแลว แตตอนนี้ภารกิจงานของลูกจางยังแนนอยูคิดวาจะดําเนินการใหเร็วๆนี้ ขณะนี้อยู
ระหวางการจัดสรรเวลาในการลงพ้ืนท่ี 

นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม 
นางนิตยา อยากขออนุญาตเรื่องสายไมลมันสั้น เวลาเดินขามไปขามมาจะสะดุด หนาวัดเดิมทางเขาเปน

หลุมเปนบอดูใหดวยคะ ขอขอบคุณ ผอ.สมโภชน รักธรรม และชางไฟฟาเวลาไฟดับแกไขให
ตลอด   

นายชัยวัฒนฯ ขออนุญาตเสริมทาน สท.สมสุข อยูสุข เรื่องตลาดไนท สวนตัวผมบานอยูหนาตลาดเรื่อง
รองเรียนเยอะพอสมควร พอพูดไปก็ไมดําเนินการซักอยาง ลาสุดนายกฤดาบดินทรลงพ้ืนท่ี
ตลาดไนทแจงใหพอคาแมคาอยูหนาตลาดไนทเคลื่อนยายออกจากหนาตลาดในสวนเกินเลย
จากหนาตลาด  อยากใหปฏิบัติใหเหมือนกันทุกเจาใหเปนตามระเบียบ อยาเลือกปฏิบัติ              
มีเซงแผง ขายแผง ใหเชา เดินเก็บเงินทุกวัน  แตเจาหนาท่ีก็อะไรไมไดซักอยาง อยากให
ดําเนินการตีล็อคแตผมวาก็จะตีกันเหมือนเดิม  ฝากเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของอยากให
ดําเนินการ เรื่องท่ี 2 เรื่องสํานักงานเทศบาลผานไปยังประธานสภา ไมทราบวาดําเนินการไป
ถึงไหนแลว โครงการกอสรางสํานักงานเทศบาลเกือบจะ 2 สมัยแลว ตอหมอยังไมเห็นเลยครับ 
ไมทราบวาติดขัดอะไร ชาวบานไดสอบถามมาเยอะเห็นถมแตท่ี  เรื่องท่ี 3 ชาวบานรูสึกดีใจ
ขอขอบคุณคณะผูบริหารเรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรท้ัง 2 จุด บริเวณสี่แยก สปอ. และสี่
แยกรานแสงเพชร 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารไดตอบขอซักถามเรื่องตลาดไนท และเรื่องสํานักงานเทศบาล 
นางนงลักษณฯ กอนอ่ืนขอชี้แจงเรื่องโครงการการขอกูเงิน กสท. ซ่ึงทางเทศบาลกําลังรวบรวมเอกสารซ่ึงจะนํา

ท่ีจะขออนุมัติจากสภาเทศบาล ตอนนี้ไดทําหนังสือสอบถามไปยัง กสท. ในการท่ีเราจะขอกูซ่ึง
หนังสือไดตอบกลับมาแลวเราสามารถกู ไดตามประมาณการท่ีเขียนแบบแปลนไวคือ 
48,000,000 บาท ตอนนี้รอโครงการกอสรางเสร็จแลวจะนําเขาสภาใหสภาอนุมัติ                       
นํารายงานการประชุมเสนอตอผูวา ผูวาอนุมัติใหเรากูไดเราก็จะนําเรื่องสงไปยัง กสท.                 
ซ่ึงกระบวนการนี้ไมนามีปญหา 

นายดนัยฯ กระบวนการเรื่องแบบเรื่องอะไรครบหมดแลว ซ่ึงตอนนั้นติดกระบวนการออกแบบภายในซ่ึงมี
การสงงานลาชา ตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลวใหกองคลังทําหนังสือหารือใหตอบกลับมาวาพรอมท่ี
จะใหเรากูหรือไม ขอใหเลขานุการชวยอธิบายและตีกรอบใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

นายอุทิศฯ เรื่องการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย ขอเรียนวากระบวนการเราไมไดหยุดนิ่ง  
เราดําเนินการมาตลอดตั้งแตเรื่องแบบ การออกแบบ ท้ังหมด แตงบประมาณออกมาเยอะ              
จนมาปรับกันอยูเปนปวาจะเอายังไงเพ่ืองบประมาณลง  เนื่องจากวาถาเรากูเดิมตามโครงการ
เดิม 50,000,000 บาท เราก็ไดพยายามปรับลงมา ถึงตอนนี้ท่ียังตองทําอยูก็ คือขอมูลในการ
จัดทําโครงการ ซ่ึงตอนนี้ทางหัวหนาสํานักปลัดกําลังรวบรวมเพ่ือจัดทําโครงการ คือในการทํา
โครงการกอสรางสํานักงาน ในการกูเงินตองใชรายละเอียดเยอะมาก คํานวณการใชพ้ืนท่ี และ
เรื่องอ่ืน ๆอีก ตอนนี้กําลังประสานงานกันอยู เม่ือไดขอมูลครบถวนก็จะรวบรวม เม่ือนายก
อนุมัติแลว ก็จะตองนําเสนอสภา  เม่ือวานไดคุยกับเลขานุการนายกเทศมนตรีวาหลังจาก
ประชุมงบประมาณเสร็จวันท่ี 29 สิงหาคม 2562  จะขอเปดวิสามัญ เพ่ือโอนงบประมาณตั้ง



๑๗ 
 

จายรายการใหมเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน อีกญัตติคือขอกูเงินเพ่ือ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 48,000,000  บาท  แตใน
กระบวนการหลังจากสภาเห็นชอบแลวสงไปท่ีผูวาราชการจังหวัดตรงนี้ไมกลายืนยันวาจะใช
เวลาขนาดไหน จากประสบการณท่ีกูเงินมาจะมีขอทักทวงจากจังหวัดวาปรับไดหรือไม สิ่งท่ี
เปนกังวลการต้ังงบประมาณรายจาย กู 48,000,000 บาท เราตองสงใชปละ 550,0000 
บาท ทานลองพิจารณางบประมาณวันนี้ ท่ีอยูในมือทาน เราตองเพ่ิมอีก 550,000 บาท               
เราตองปรับลดอีกสวนไหน เราจะขาดสภาพคลองและตองตัดงบลงทุนและโครงการตาง ๆ 
แทบจะไมเหลือ แตถาเปนความตองการของคณะผูบริหารและสภา การปรับลดงบประมาณก็
จะตองเปนของปหนา ในการประชุมวิสามัญสมัยแรกจะขอเปดวิสามัญ จะมี 2 เรื่อง คือขอโอน
งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม และขอกูเงินเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล             
พิมาย  หลังจากผานความเห็นของสภาแลวจะสงเรื่องไปยังผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบ 
และสงเรื่องไปขอกูเงินท่ี กสท. ซ่ึง กสท.มีหนังสือมาแลววาเรากูได โดยพิจารณาจากเงินฝาก
ของเราเปนหลัก ซ่ึงเราฝากไวประมาณ 8,000,000 ลาน และเงินสะสมของเราเยอะ เงิน
สะสมและทุนสํารองประมาณ 30 – 40 ลานบาท   นี่คือสถานการณเงินเราถือวามีเสถียรภาพ
พอสมควร  หลังจากกระบวนในการกระบวนการขอกูเงิน กสท. จะประชุมเดือนละ 1 ครั้งจะมี
บอรดในการประชุม ตรงนั้นคงไมใชปญหา  ปญหาท่ีผมคิดไวนาจะอยูท่ีจังหวัด ในสวนของสภา
ผมก็ขอเรียนตรงนี้เลยวาจะนําเขาในการประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 1 พรอมโอนเงินงบประมาณ
ตั้งจายเปนรายการใหม 

นายคณาจารยฯ ตอนนี้กระบวนการอยูระหวางดําเนินการ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดปรึกษาหารือเรื่องอ่ืนๆ 
นายสุพจนฯ ขอตอบคําถามของทานสมาชิกสภาเทศบาลในเรื่องตลาดไนท เทาท่ีทราบไดยินแตเสียงบอกเลา

เก่ียวกับตลาดไนท เรื่องของการเชาการเซง  ผมอยากไดเอกสารหลักฐานชัดๆวามีบุคคลใดบาง 
ถาไดขอมูลหรือเอกสารหลักฐานแลวสงมาใหผม จะดําเนินการให ตอนลงไปตีเสนจะให
เจาหนาท่ีลงสํารวจดวยเจาของจริงมีก่ีเจาก่ีราย  

นายคณาจารยฯ ถาทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดทราบก็แจงใหทานรองผูรับผิดชอบทราบ จะไดดําเนินการ 
นายมงคลฯ กรรมการชุมชนบานใหม แจงวาเวลามีงานเทศกาลอะไรไมมีปายถือของชุมชนไมมี ถาไมมีปาย

ให จะไมมารวมงาน 
นายคณาจารยฯ ขอใหทางคณะผูบริหารแจงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทําปายใหทางชุมชนบานใหม

ดวยครับ 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีก็ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล   และผูท่ีเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ ขอปดประชุม  และขอเรียน
เชิญทุกทานไดรวมรับประทานอาหารกลางวันท่ีทางเทศบาลตําบลพิมายไดจัดเตรียมไวท่ีราน
ศรีตาลครับ 

 
ปดประชุมเวลา   12.30  น. 
 
 
 



๑๘ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  2 กันยายน 2562 

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

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

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