
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําป 2562 

วันท่ี  31 ตุลาคม 2562 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา  นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายอุทิศ   แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
               ผูไมมาประชุม 
 1.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
        
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 3.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.  นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 5.  นางพุทธชาติ        เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 6. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 7.  นายยุพนธีร   พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 8.  นางวรรณภา  คงสุข  เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
 9.  นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 10. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 11. นายวิมล  มะลิลา  คณะทํางาน รมช.มหาดไทย 
 12. นางกรรณิการ รักษา  ทองถ่ินอําเภอ 
 13. นางสาวลักขณา สีหะมาตร  ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง 
 14. นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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 15. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว กลาวเชิญ  นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบล             
พิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบล               
พิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562                  
ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
นายอุทิศ อานประกาศอําเภอพิมาย 
 

ประกาศอําเภอพิมาย 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 

…………………………………….. 
 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ไดรองขอตอนายอําเภอพิมาย ขอเปดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลพิมายพิจารณาอนุมัติใชเงิน
สะสม เพ่ือคาใชจายในโครงการจัดงานการแสดงแสงสีเสียง เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป 2562 
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับคําสั่งจังหวัด
นครราชสีมา ท่ี 7710/2558 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 เรื่องการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหรอง
ผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการจังหวัด และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนนายอําเภอ                   
พิมายประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.2562 มีกําหนดไม
เกิน 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ณ หองประชุมหินทราย เทศบาลตําบลพิมาย 
 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
                                   ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
                                                             (นายเลิศพันธุ  สินบรรเลงเสนาะ) 
                                                                       นายอําเภอพิมาย 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -แจงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขคร้ังที่ 3 พ.ศ.2562  
                      ของเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                   

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 ของเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 1 รายการ เนื่องจากพบ
ขอผิดพลาดในชองเปาหมายใสรายการชื่อครุภัณฑไมถูกตอง เพ่ือใหสามารถซ้ือครุภัณฑใหตรง
ตามวัตถุประสงค จึงมีความจําเปนตองแกไขใหถูกตอง เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงาน ท้ังนี้
การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ 21 แหง   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) แกไข ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด  
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ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก  ประจําป 2562             

วันท่ี 27 กันยายน 2562 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ผมนายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ   คณะกรรมการได

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจําป 
2562 คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด              
คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562  จํานวน  10  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 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดงานการแสดงแสงสีเสียง 

เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป 2562 
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดงานการแสดง 

แสง สี เสียง เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 2,500,000 บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน) เนื่องจากไดรับแจงจากสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
วา ไมสามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย ไดทันตามกําหนดและให
พิจารณาจัดหางบประมาณอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคและเพ่ือ
ไมใหเกิดความเสียหายตอราชการและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดนครราชสีมา  

หลักการ 

           ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดงานการแสดง แสง สี เสียง 
เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาท
ถวน)   
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เหตุผล 

           ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและแขงขันไดอยางยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 เนนพัฒนาการทองเท่ียว สงเสริมการสรางรายไดจากการ
ทองเท่ียวกระจายรายไดสูคนในชุมชน และรัฐบาลไดกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวท่ี
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กระจายรายไดสูชุมชนและทองถ่ิน โดยสินคาทองเท่ียวท่ีมี
ลักษณะโดดเดนเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา             
เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียว ท่ีเปนธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานประวัติศาสตร  โบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
ซ่ึงมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูง 

            เพ่ือเปนการสนับสนุนการทองเท่ียวตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดนครราชสีมา 
ตลอดจนสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน สรางรายไดใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน  รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สถานท่ี การเดินทางเขาถึงพ้ืนท่ี
สถานท่ีเท่ียวใหประชาชน และนักทองเท่ียวไดรับทราบในวงกวาง ซ่ึงเปนการดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 50  (8) บํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(8) การสงเสริมการทองเท่ียว (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทําโครงการจัดงานการแสดง แสง สี 
เสียง เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป พ.ศ. 2562 ข้ึน ซ่ึงกําหนด จัดงานระหวางวันท่ี 6 - 10 
พฤศจกิายน  ๒๕62  ณ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตรพิมาย  และสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /              
ว 5164 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางการ
ใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมา              
พรอมนี ้

            ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี  4 ) พ .ศ.2561 ขอ 89 ประกอบกับตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว 5164  เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป                    
จักขอบคุณยิ่ง 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
นายอุทิศฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 ขอ 89  (1)ใหทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตอง
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ไดสง
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เงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละประเภทตามระเบียบ
แลว (3) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจายขาดเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป ท้ังนี้ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมโดยคํานึงถึงสถานะการเงิน การคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในสวนท่ี 1จะเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงโครงการจัดการแสดง แสง สี เสียงไมได
อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมีอยูเดิมคือเงินอุดหนุนงานเทศกาล จํานวน 1,000,000 บาท             
ซ่ึงไมมีอยูในแผนระยะเวลาคอนขางจํากัด ซ่ึงทางเทศบาลตําบลพิมายไดทําหนังสือขอยกเวน
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พงศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซ่ึงถาดูในระเบียบการ
เบิกจายจะไมมีเรื่องการทองเท่ียว แตถาเราดูจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 5164 เรื่อง ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดแจง
วากระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน และสามารถนําเงินสะสมมาใชในการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงไดกําหนดแนวทางการใชจายเงินสะสมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2)ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3) 
ดานเศรษฐกิจและสังคม 5) ดานสงเสริมการทองเท่ียว และ 5) ดานการศึกษา ก็ขอนําเรียน
สภาเพ่ือทราบ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามหรือไม 
นายทองแถมฯ   ขอใหชี้แจงโดยสักนิดวาถามีเจาหนาท่ี สตง.มาตรวจสอบจะมีปญหาอะไรหรือไม 
นายดนัยฯ เดิมทีเปนการจัดซ้ือจัดจางของคณะกรรมการทองเท่ียวกีฬาและจังหวัด แตไดรับแจงจาก

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาวา  ไมสามารถจัดสรรงบประมาณจํานวน 
2,500,000 บาท ไดตามกําหนด เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอราชการและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดนครราชสีมา  จึงขอใหเทศบาลตําบลพิมายพิจารณาจัดหา
งบประมาณอ่ืนเพ่ือใหการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค ซ่ึงการดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางยังเปนของสํานักงานการทองเท่ียวกีฬาและจังหวัดนครราชสีมา ไมนาจะเกิดปญหาและ
ความเสียหาย เพียงแตเปลี่ยนแหลงเงินใหม แตกระบวนการจัดซ้ือจัดจางยังเหมือนเดิมตอน
เสนอญัตติยังไมไดเสนอเอกสารท้ังหมดเพราะมีจํานวนเยอะ 

นายบุญชัยฯ ในเรื่องการใชจายเงินสะสม มีหลักเกณฑของมันอยูคือในการบําบัดทุกขบํารุงสุขของพ่ีนอง
ประชาชน ปนี้ถือวาเปนครั้งแรกของการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมายท่ีเราจะตองจายเงินสะสม
ออกไป ในการทองเท่ียวอะไรตาง ๆ มีขอแมอยูวาจะตองเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เราสามารถท่ีจะทํารายการทําบัญชีแสดงใหเห็นไดหรือไมวาเรามีรายได
เพ่ิมเพราะอยางท่ีทานทองแถมบอกวาเวลาเจาหนาท่ี สตง.มาตรวจ ซ่ึงเจาหนาท่ีตรวจตาม
ระเบียบ  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในขอ 89/1ใหใชเงินสะสมเก่ียวกับงานประเพณีได 
เพราะหนังสือท่ีออกมาทุกปเปนการซักซอมการใชจายเงินสะสมแตปนี้เปนการยกเวนการใช
จายเงินสะสม บอกตรงๆครับตัดสินใจลําบากพอสมควร แตใจชื้นนิดนึงทานทองถ่ินอําเภอกับ
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ทานปลัดอาวุโสไดมารับฟงและทานจะไดรับรูดวยผมอยากจะใหทางคณะกรรมการในการจัด
งานเทศกาลเท่ียวพิมาย ไดจัดทําเอกสารหรือบัญชีอะไรตางๆ ใหรัดกุม เผื่อสตง.มาเยี่ยม
ตรวจสอบจะไดไมมีปญหาตอไป  

นายคณาจารยฯ ขอใหทางคณะผูบริหารชวยชี้แจงในเรื่องนี้ 
นายดนัยฯ เรื่องท่ีทานกังวลในเรื่องของการสรางรายได ทุกๆปเราจะมีคณะกรรมการประเมินเม่ือกอนใช

คนในพ้ืนท่ีเปนหนวยงานการศึกษา แตปท่ีแลวกับปนี้เราใชระดับมหาวิทยาลัยประเมินวา
รายไดกระจายสูชุมชนมากเทาไหร ซ่ึงไดแกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา การใชเงินนั้น
รัฐบาลอยากใหทองถ่ินนําเงินออกมากระตุนเศรษฐกิจ จึงไดออกหนังสือยกเวนการใชจายเงิน
สะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามอภิปราย 
นายชัยวัฒน ผมคิดวาถาเราไดใชเงิน 2,500,000  บาทจริงๆ มันจะเกิดความคุมคา ท่ีผานมา สตง.ทักทวง

แลววาทําโครงการแลวไมคุมคาเชนโครงการสรางลานจอดรถ ถาทําโครงการแสดง แสงสีเสียง
แลวจะมีผลอะไรตอสมาชิกสภาหรือไม มันเปนกระบวนการตัดสินของสมาชิกสภาในการอนุมัติ 
แตถาไมเปนอะไรก็จะเกิดประโยชนกับชาวบาน ทางสภาก็ยินดีจะยกมือให แตก็เปนกังวลขอให
ทางคณะผูบริหารไดชี้แจง 

นายดนัยฯ จะมีคณะกรรมการประเมินทางมหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมามาทําแบบประเมินให ถาไปโยง
เรื่องลานจอดรถไมใชความคุมคาครับ  ซ่ึงท่ีเขาทักทวงมาคือไมไดเปดใหใช เรายังไมไดรับ
อนุญาตจากทางหลวงใหทําทางเชื่อม เงิน 2,500,000 บาท จะมีคณะประเมินมาประเมินใน
งานนี้ 

นายดนัยฯ เงินจํานวน 2,500,000 บาท จะอยูบัญชีประมาณการคาใชจายโครงการฯ 5 กิจกรรมยอย 
  1.งานติดตั้งอัฒจรรยชมการแสดง 4 โซน (A B C D) ประธานและแขกผูชม 
  2.งานชุดกับกําการแสดง 
  3.งานจัดสถานท่ีประกอบงาน (เต็นทนักแสดง เต็นทประชาสัมพันธ , พยาบาล และติดตั้ง

ระบบไฟฟาภายในท้ังหมด พรอมรื้อถอน 
  4.เครื่องเสียงและไฟประดับตกแตงดานหนาบริเวณงาน 
  5.งานอํานวยงานและจัดระเบยีบภายใน 
นายคณาจารยฯ  เจาหนาท่ีไดถายเอกสารใหทานสมาชิกสภาเทศบาลม้ัยครั้บ ชวยแจกใหสมาชิกเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
นายบุญชัย ฯ จายขาดเงินสะสม 2,5000,000  บาท จะซํ้าซอนกับอุดหนุนหนวยงานราชการในการจัดงาน

เทศกาลเท่ียวพิมาย ผมกลัวญัตตินี้จะซํ้าซอนกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2563  ซ่ึงเราเขียนไววาอุดหนุนหนวยงานราชการ โครงการจัดงานเทศกาลเท่ียวพิมาย               
ผมกลัววาญัตตินี้กับทางเทศบัญญัติมันจะไปซํ้าซอนกัน ไมทราบวาจะซํ้าซอนกันหรือไม 

นายคณาจารย ขอเชิญคณะผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของชี้แจง คําถามวาเงิน 2,500,000 บาท กับเงินอุดหนุน 
1,000,000 บาท มันจะซํ้าซอนเก่ียวของกันหรือไม 

นายดนัยฯ ผมเชื่อวาทุกคนคงเขาใจในหลักการแลว  เงินอุดหนุนคือเงินอุดหนุนใหทางอําเภอแลวทาง
อําเภอไปใชจายซ่ึงเขาไปจายในการแขงขันเรือ  แลวทีนี้ท่ีเราขอ 2,500,000 บาท เราจะใช
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ในการแสดงแสงสีเสียง เปนการหาทางออกหาทางแกไขปญหารวมกันกับจังหวัด เพ่ือให
ทางออกนี้มันใชในงานแสดงแสงสีเสียง  

นายคณาจารยฯ เงิน 1,000,000 บาท ใชในงานเทศกาลแขงเรือ สวนเงิน 2,500,000 บาท ใชในการจัดการ
แสดงแสงสีเสียง ท่ีทานสมาชิกสอบถามนั้นเพราะวามันจะซํ้าซอนกันหรือไม แตทานนายกได
แจงวา 1,000,000 บาท ใชในงานเทศกาลแขงเรือ สวน 2,500,000 บาท ใชในการจัดงาน
แสงสีเสียง คงไมซํ้าซอนกัน มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม 

นายชัยวัฒนฯ มันจะรวมคาตอบแทนของนักแสดงโรงเรียนพิมายวิทยาหรือไม 
นายดนัยฯ ไมรวมครับไมไดอยูในนี้ครับ 
นายชัยวัฒน ถาเงิน 2,500,000 บาทนี้ไดใชจาย  ขอใหฝายขาราชการประจําของเทศบาลตําบลพิมาย

หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ถาเปนไปไดถาเสร็จงานแลวขอใหสรุปคาใชจายถายใหสมาชิกสภา
เทศบาลทราบไดหรือไม วาบริษัทใดไดรับจางมีคาใชจายอะไรบาง สรุปใหสมาชิกสภาเทศบาล
ทราบดวย เพราะวาเงินสวนนี้เปนเงินภาษีของชาวพิมาย  

นายดนัยฯ กองคลังเม่ือใชจายเสร็จแลวใหถายเอกสารใหสมาชิกทราบดวยครับ 
นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมหรือไม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติใชเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดงานการแสดง

แสงสีเสียง เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป 2562   จํานวน  10  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 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางสมสุขฯ เม่ือคราวประชุมครั้งท่ีแลว ท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดอนุมัติใหกูเงินเพ่ือทําการกอสราง

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  แตทางสภาเทศบาลยังไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับการ
กอสรางวาไดดําเนินการไปอยางไรบาง ขอใหผูท่ีเก่ียวของแจงรายละเอียดวาเรากูจากธนาคาร
ไหน  สงอยางไรเปนจํานวนก่ีปถึงจะหมด  งวดละเทาไร และการท่ีเราสรางประโยชนใชสอย 
จะมีมากนอยเพียงไหน 

นายอุทิศฯ สําหรับเรื่องการกูเงินเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  ขณะนี้ทางเทศบาล           
ไดจัดทําเรื่องและสงเรื่องไปยังผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยผานทางอําเภอพิมายซ่ึง
ตอนนี้อยูระหวางการพิจารณาในสวนของอําเภอ  แหลงเงินกูคือ กองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล จํานวน 48,800,000 บาท ระยะเวลากู 10 ป สงปละประมาณ 5,500,000 บาท 
สําหรับพ้ืนท่ีรายละเอียดใชสอยอาคารสํานักงานเปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พ้ืนท่ีใชสอย 
3,850 ตร.ม. ราคารวมคาตกแตงอาคารสํานักงาน รวมครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน และ
เครื่องปรับอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟา จะมี 2 สวนท่ีเราขอกูไปคราวเดียวกัน  



 

 
๘ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการสอบถามติดตามอีกหรือไม 
นายเอกสิทธิ์ฯ ตามท่ีสภาเทศบาลไดอนุมัติใหดําเนินการใหโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดครุภัณฑ

สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ ไปแลวนั้น ไมทราบวาจะดําเนินการในชวงไหนและดําเนินการไป
ถึงไหน ดูแลวก็เห็นใจพนักงานเพราะวางานก็เครียด สภาพอากาศก็รอน และเห็นใจพ่ีนอง
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ อยากใหเรงดําเนินการในเรื่องนี้ 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารหรือเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายอุทิศฯ สําหรับงบประมาณท่ีสภาไดอนุมัติโอนตั้งจายเปนรายการใหมเม่ือปลายป 2562 เดือน

พฤศจิกายนนี้ เราไดพูดคุยกันในการจัดทําแผนดําเนินงานแลวเราจะเริ่มทุกอยางในเดือน
พฤศจิกายน จะตองเริ่มดําเนินการเพราะเรามีเงินอยูแลว ยกเวนครุภัณฑโครงการของป 
2563 ตองรอเงินเขาประมาณไตรมาส 2 

นายทองแถมฯ ตามท่ีสภาไดอนุมัติและไดกันเงินไวแลว ผมขอติดตามและเรงรัด 2 เรื่อง คือเรื่องประปาและ
เรื่องการจัดซ้ือรถขยะเพราะคันเดิมเสียบอย ทําใหขยะตกคาง 

นายดนัย ตามท่ีฝายเลขานุการแจงอยูในแผนการดําเนินการจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มดําเนินการให
เลยครับ เรื่องประปาไดสอบถามไปยัง ผอ.สมโภชนแลวมันขาดอยูไมก่ีบาท จะเริ่มดําเนินการ
ใหในเดือนพฤศจิกายน 

นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามอีกหรือไม ถาไมมีจะเขาระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด

ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน 

นางนิตยา ถนนจอมสุดาเสด็จรานคาบางรานก็เอาจักรยานไปจอดท่ีหนารานทําใหไมมีท่ีจอดรถ 
นายคณาจารย อยากใหทางคณะผูบริหารชวยชี้แจง 
นายดนัย ผมเห็นแลวและไดแจงใหไปดําเนินการแลว 
นายเอกสิทธิ์ฯ ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีท่ีชวยประสานงานกับทางไฟฟาพิมายไปติดตั้งโคมไฟฟา

บริเวณถนนจวนเกา  และสอบถามบริเวณอ่ืน ๆ จะมีการติดตั้งใหเพ่ิมหรือไมถาเปนไปได
อยากใหติดตั้งใหเพ่ิม 

นายคณาจารยฯ ขอใหเลขานุการแจงเรื่องอบรมใหสมาชิกไดรับทราบ 
นายอุทิศฯ ทุกปเราจะมีการอบรมเพ่ิมศักยภาพใหสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง

และปนี้  สมาคมขาราชการทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา  รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดดําเนินการจัดทําโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ีทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกผูบริหารและบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ มากข้ึน  รวมท้ังสรางความ
สามัคคี ความสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกันและสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตอําเภอพิมาย ซ่ึงปนี้ อบต.ทาหลวงเปนเจาภาพ ในระหวางวันท่ี 11 – 13 



 

 
๙ 

ธันวาคม 2562 ณ เดอะบลูม บาย ทีวีพูล อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ขอสอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะไปบาง 

นายคณาจารย ขอใหสมาชิกสภาเทสบาลไดปรึกษากันกอนแลวใหคําตอบกับเจาหนาท่ี  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด

ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ทานปลัดอาวุโส
พนักงานเทศบาล และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน และขอปดประชุมครับ 

 
ปดประชุมเวลา   15.15    น. 
(ลงช 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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