
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562 

วันท่ี  29  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  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 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  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 4.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 5.  นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 6.  นางพุทธชาติ        เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 7. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 8. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 9. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 10. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 11. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 12. นายเสริมศักดิ์ ดวงทอง  พนักงานจางเหมา 
 13.วาท่ีรอยตรีภัทรกฤต เลาะสูงเนิน  พนักงานจางตามภารกิจ 
 14.นายสมชาย   รักศิริ  พนักงานจางท่ัวไป 
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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 ตามระเบียบวาระการประชมุดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -แจงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขคร้ังที่ 1/2562 ของเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                   
ของเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน 2 รายการ เนื่องจากพบขอผิดพลาดในการพิมพขอความและ
แกไขจํานวนงบประมาณเพ่ือใหเพียงพอตอการดําเนินโครงการ  จึงมีความจําเปนตองแกไข              
ใหถูกตอง  ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ไดเห็นชอบและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 เปนท่ีเรียบรอยแลว 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลพิมาย จึงแจง
มาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลพิมายไดรับทราบ  ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหทุกทานแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
   3.1 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
นายคณาจารยฯ จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    

พิมายทานใดยื่นคําแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจง 
นางสมสุขฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖2  เม่ือวันท่ี  21  

สิงหาคม  ๒๕๖2  ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3  นั้น  และสภาเทศบาล ไดกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนระยะเวลา 3 วัน  
ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม 2562 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมมิตรพิมายนั้น ปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาวไมมีผู ใดยื่นคําแปรญัตติ                     
และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติ  ดั งกลาว                     
ในคราวประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครั้งท่ี 2/2562   เม่ือวันท่ี  24 สิงหาคม  2562  
ณ หองประชุมมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอ
รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ดังตอไปนี ้
รายงานการแปรญัตติ 
1. ช่ือรางเทศบัญญัติงบประมาณ    ไมมีการแกไข  
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  2.  สวนท่ี ๑ 
       คําแถลงประกอบงบประมาณฯ หนา 2-5  ไมมีการแกไข   

3.  สวนท่ี ๒ 
                           เรื่องงบประมาณรายจาย หนา6-121 ไมมีการแกไข 
  บันทึกหลักการและเหตุผล  หนา 7-7  ไมมีการแกไข 
 รายจายตามงานและงบรายจาย หนา 8-12  ไมมีการแกไข 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา 13-14  ไมมีการแกไข 
 รายงานงบประมาณรายรับ  หนา 15-17  ไมมีการแกไข 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  หนา 18-20  ไมมีการแกไข 
 รายงานประมาณการรายจาย  หนา 21-65  ไมมีการแกไข 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  หนา 66-121 ไมมีการแกไข 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 -งานบริหารท่ัวไป   หนา 67-74  ไมมีการแกไข 
 -งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หนา74-75  ไมมีการแกไข 
 -งานบริหารงานคลัง   หนา 76-78  ไมมีการแกไข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 -งานเทศกิจ    หนา 79-79  ไมมีการแกไข 
 -งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หนา 79-85 ไมมีการแกไข 
 แผนงานการศึกษา 
 -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หนา 85-87  ไมมีการแกไข 
 -งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 87-90  ไมมีการแกไข 
 -งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หนา 90-90  ไมมีการแกไข 
 แผนงานการสาธารณสุข 
 -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข หนา 91-93 ไมมีการแกไข 
 -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หนา 93-95 ไมมีการแกไข 
 -งานศูนยบริการสาธารณสุข   หนา 95-96 ไมมีการแกไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห  
 -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  หนา 97-98 ไมมีการแกไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หนา 98-100 ไมมีการแกไข 
 -งานไฟฟาถนน   หนา 100-104  ไมมีการแกไข 
 -งานสวนสาธารณะ   หนา 104-105  ไมมีการแกไข 
 -งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หนา 105-108  ไมมีการแกไข 
 -งานบําบัดน้ําเสีย   หนา 108-108  ไมมีการแกไข 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 -งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หนา 108-111  ไมมีการแกไข 
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 -งานกีฬาและนันทนาการ  หนา 111-113  ไมมีการแกไข 
 -งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  หนา 113-114  ไมมีการแกไข 
 -งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว หนา 115-117 ไมมีการแกไข 
 แผนงานการพาณิชย 
 -งานตลาดสด   หนา 117-117  ไมมีการแกไข 
 -งานโรงฆาสัตว   หนา 118-118  ไมมีการแกไข 
 แผนงานงบกลาง 
 -งบกลาง    หนา 119-121  ไมมีการแกไข 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  หนา 122-134  ไมมีการแกไข 
 รายละเอียดรายจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล หนา 135-137 ไมมีการแกไข 

 ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

         เนื่องจากวาไมมีผูใดเสนอหรือยื่นคําแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรวมกัน

พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แลว เห็นวามี

ความเหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไวทุกประการ   และทางคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 จึงลงมติใหคงไวซ่ึงรางเดิมท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอมา    

นายคณาจารยฯ จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดยื่นคําแปร
ญัตติ  ก็จะไมมีการอภิปรายหรือลงมติ  

 

  ๓.2 วาระท่ี 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ 
นายคณาจารยฯ ในลําดับตอไปก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖3    

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563  วาระท่ี 3 ใหตราเปนเทศบัญญัติ 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 เม่ือรางเทศบัญญัตินี้ ไดมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ ข อ ชี้ แ จ งระ เบี ย บ ห ลั งจ าก ท่ี ส ภ า เท ศ บ าล ได มี ม ติ ให ต ร า เป น เท ศ บั ญ ญั ติ แ ล ว                     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๒ 
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ภายใน ๗ วัน นับจากสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ   ในกรณีเทศบาลตําบล
ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการ                   
ไมพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว ในสวนของเราทานผูวาราชการจังหวัดนาจะมอบอํานาจใหนายอําเภอพิมาย                    
เปนผูพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
-ไมมี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด

ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน 

 
ปดประชุมเวลา   10.30    น. 
(ลงช 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี         สิงหาคม 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)  
 
 
 



 

 
๖ 
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