
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป 2563 

วันท่ี  14  สิงหาคม 2563 
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. นายจาตุรงค           ถนอมกลาง       ปลัดอําเภอพิมายแทนนายอําเภอพิมาย 
 2. นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5.  นายฉัตรชัย  อยูเย็น  รองปลัดเทศบาล 
 6.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 7.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 8.  นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 9.   นางปวีณา  สุวรรณศักดิ์  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 10. นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 11.  นางสาวอุมา สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 12.  นางแชม  สุขปญญา  ประธานชมุชนบานสวยนอก 
 13.  นายยุพนธีร พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 14.  นางพิมพพร สิงหดี  ลูกจางประจํา 
 15.นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 16.  นางสาวณาชิชา บริจันทร  นักศึกษาฝกงาน 



๒ 
 

 17.  นางสาวกรรณิกา พงษพิมาย  เจาพนักงานธุรการ 
 18.  นางสาวจริยา ฝายกระโทก  นักพัฒนาชุมชน 
 19. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 20.  นายกิตติมศักดิ์ รักษาพงศ  นักวิชาการศึกษา 
 21.  พ.จ.อ.หญิงยุภา บอนสันเทียะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 22. นางสาวน้ําทิพย นิพิมาย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 23. นางอัญชลี  เสตะพยัคฆ  พนักงานจางตามภารกิจ 
 24. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ              
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดังนี ้
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕63 

………………………………………. 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2563  กําหนดใหวันท่ี  1 สิงหาคม  ๒๕63   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕63  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   ๒๕63  ในวัน ท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕63 เปนตนไป มี กําหนด                
๓๐  วัน 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
                                                               (ลงชื่อ)   คณาจารย  พงษพิมาย 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563 ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -ขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563  
นายคณาจารยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน                  

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  7 พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   ขอ 22 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณและการจัดโครงการตาง ๆ 
ของเทศบาลตําบลพิมาย มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน                     
ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพิมายและประชาคมทองถ่ินไดพิจารณาเห็นชอบ               
และนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดอนุมัติแลว เพ่ือถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 
7  พ.ศ.2563 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563   ของเทศบาลตําบลพิมาย 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ตามรายละเอียดท่ีสงใหทานสมาชิกสภาทุกทานทราบแลวนั้น  

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563             

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ผมนายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ   คณะกรรมการได

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 
2563 เรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด  คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแต
อยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจาํป 2563  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  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 – 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
4.1 วาระท่ี  1  รับหลักการ 

นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและเหตุผล           
รางเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

นายดนัยฯ ขาพเจา ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563   จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 ดังตอไปนี้ 

1. สถานการณคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน
ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน   98,486,631.68  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จํานวน  60,719,748.06 บาท 
  1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 19,810,449.19  บาท 
  1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 24 โครงการ รวม 210,428.76  บาท 
  1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน  44  โครงการ  รวม 11,651,275.84   บาท 

     1.2 เงินกูคงคาง       0.00    บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563  ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 
     (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  จํานวน   63,232,720.75 บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร             426,712.35  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          410,963.50  บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน         2,462,742.61  บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           0.00  บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       5,395.00  บาท 
 หมวดรายไดจากทุน              0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร        25,986,743.29  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        33,940,164.00  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน 33,363.00  บาท 
     (3) รายจายจริง    จํานวน 47,981,209.64  บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง            11,776,011.25  บาท 
 งบบุคลากร             15,658,209.55  บาท 
 งบดําเนินงาน                       11,645,286.00  บาท 
 งบลงทุน                     46,900.00  บาท 
 งบรายจายอ่ืน            0.00  บาท 
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      งบเงินอุดหนุน                           8,854,802.84 บาท 
     (๔)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค     33,340.00 บาท 
     (5)  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
     (6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00  บาท 
     (7)  รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน 0.00  บาท 
 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลพิมาย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง                   
ป 2562 

ประมาณการป 
2563 

ประมาณการ                
ป 2564 

รายไดจัดเกบ็เอง    
   หมวดภาษีอากร 2,343,617.68 2,400,000.00 602,000.00 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,724,934.15 1,368,800.00 1,266,100.00 
   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 2,766,368.07 3,100,000.00 2,816,000.00 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 62,747.01 29,500.00 29,500.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 6,897,720.91 6,898,300.00 4,713,600.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   

   หมวดภาษจีัดสรร 34,131,421.73 34,515,000.00 34,480,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 34,131,421.73 34,515,000.00 34,480,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,684,526.00 37,500,000.00 38,987,925.00 
     รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนนุให อปท. 35,684,526.00 37,500,000.00 38,987,925.00 

รวม 76,713,668.64 78,913,300.00 78,181,525.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 รายรับจริง                   
ป 2562 

ประมาณการป 
2563 

ประมาณการ                
ป 2564 

จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 13,962,053.95 17,157,367.00 23,808,025.00 
   งบบุคลากร 18,889,595.00 24,500,845.00 24,830,444.00 
   งบดําเนนิงาน 16,993,758.66 24,669,559.00 19,609,960.00 
   งบลงทุน 257,000.00 2,835,000.00 363,000.00 
   งบเงินอุดหนุน 9,246,368.77 9,744,000.00 9,556,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 59,348,776.38 78,906,780.00 78,167,429.00 
รวม 59,348,776.38 78,906,780.00 78,167,429.00 

 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2564 
เทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,640,090 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,176,390 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 14,908,601 
แผนงานสาธารณสุข 3,417,200 
แผนงานสังคมสงเคราะห 85,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 13,165,444 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 175,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,531,000 
ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย 1,260,679 
ดานการดําเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 23,808,025 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 78,167,429 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือใหสมาชิกพิจารณารับหลักการ
ตอไป  



๗ 
 

นายคณาจารยฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
ไปแลว ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ซ่ึงไดสงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดดูลวงหนาแลว  
ซ่ึงในระเบียบวาระนี้ไดอาศัยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณ
รายจาย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ เรียนประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ในสวนของการจัดทําราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในปนี้ก็เหมือนทุกป
ท่ีผานมาเพราะวายังใชกฎหมาย ระเบียบวิธีการงบประมาณ รายรับใกลเคียงกับปท่ี
ผานมา รายจายก็จะเหมือนเดิม อีกสวนหนึ่งคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 กําหนดใหคณะผูบริหาร นายกเทศมนตรีตองนํารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาภายในวันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกป ซ่ึงในปนี้
ทางคณะผูบริหารไดเสนอวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ประธานสภานัดประชุมในวันท่ี 
14 สิงหาคม 2563 คือวันนี้  ก็อยูในหลักเกณฑและจะมีพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 มาตรา 62 ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
แลวเสร็จภายใน 30 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน 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
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณา
แลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตอง
ระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม
พิจารณา ในสวนกฎหมายหลักๆก็คงเหมือนเดิมก็คือ พิจารณา 3 วาระรวดไมได และ
กําหนดการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติตองทํารายงานเสนอประธานสภา
ภายใน 24 ชั่วโมง นี้ จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลไดทราบ  
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นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ในการเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หรือไม 

นายคณาจารยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถามในวาระท่ี 1 รับหลักการ  ก็จะขอ
มติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 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 
 
4.2  กําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ 

นายคณาจารยฯ ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติ 
นางนิตยาฯ ดิฉันนางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ขอเสนอการกําหนดการยื่นคําแปร

ญัตติเปนเวลา 3 วัน ในระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม 2563  ในเวลา 08.30 – 16.30 
น. ณ หองประชุมมิตรพิมาย  

นายคณาจารยฯ ขอผูรับรอง 
นายสมสุขฯ รับรอง 
นายเปรมศักดิ์ฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาล 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ  กําหนดเปนระยะเวลาการ

ยื่นคําแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน ระหวางวันท่ี 15 - 17  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ หองประชุมมิตรพิมาย  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 เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลในสวนของการแปรญัตติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 103  ซ่ึงการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเปนการ



๙ 
 

เลือกคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไม
เกินเจ็ดคน วิธีการเลือกใหสมาชิกสภาทองถ่ิน เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน และตองมีสมาชิก
สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอวาควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 
นางนิตยาฯ ดิฉันนางนิตยา  นาบํารุง ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายทองแถมฯ 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    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1) นายคณาจารย พงษพิมาย 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี  1 
นายธนัตถสันตฯ ขอเสนอ  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายมงคลฯ รับรอง 
นางสมสุขฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ             

คนท่ี 1  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 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายพิศิฏฐฯ ขอเสนอ  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายชุมฯ รับรอง 
นายธนัตถสันตฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ               

คนท่ี 2  จํานวน  11  เสียง  ดังนี ้



๑๐ 
 

  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 
นายเปรมศักดิ์ฯ   ขอเสนอ นางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นายทองแถมฯ รับรอง                               
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางนิตยา  นาบํารุง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 3  

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 4 
นายมงคลฯ ขอเสนอ นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นิตยาฯ รับรอง 
นายพิศิฏฐฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม 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 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม 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  



๑๑ 
 

                        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 จํานวน 5 คน ไดแก  1) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  
                      2) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ    3) นางนิตยา  นาบํารุง 4) นางสมสุข  อยูสุข   
                      5) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล   
นายคณาจารยฯ  ขอใหเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการ 
                     แปรญัตติฯ 
นายอุทิศฯ      ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดมีมติกําหนดรับคําแปรญัตติระหวางวันท่ี 15- 17 สิงหาคม 

2563 ระหวางเวลา 08 .30 – 16.30 น. ณ หองประชุม มิตรพิมาย รวม 3 วัน              
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการ
สภาทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน  จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้ วันท่ี 
14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมหินทรายแหงนี้ เพ่ือท่ีจะไดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติ                  

นายคณาจารยฯ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2563  เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมหินทราย 

นายดนัยฯ ปนี้ถือเปนครั้งท่ี 9 ในการจัดทํางบประมาณซ่ึงเปนการประชุมสภาท่ีราบรื่น บงบอกถึงความ
สมัครสมานสามัคคีของสภา มีการกลาวชมจากบุคคลภายนอกเสมอมาวาสภาของเราสมัคร
สมานสามัคคี ขอใหเวทีนี้ขอบพระคุณทุกทาน   จะถือวาปนี้เปนปสรางประวัติศาสตรท่ีเปน
การประชุมสภาท่ีราบรื่นมาก ขออนุญาตใชเวทีนี้ขอบพระคุณทุกทานท่ีไดเล็งเห็นปญหาของ
ประชาชน และอนุมัติงบประมาณในข้ันรับหลักการทุกทาน และขออนุญาตขอบคุณทุกทาน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 
                        พ.ศ.2563 
                      หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย

รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้  

 
 
 
 



๑๒ 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดังนี้ 
 

รายการโอนลด                     ตั้งจายรายการใหม 
โอนลดงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณ               
รายจายประจําป 2563 เทศบาลตําบลพิมาย 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 115  
ประเภทรายจายเพ่ือไดใหมาซ่ึงบริการ  
- รายจายเพ่ือใหไดมาเพ่ือบริการ  ตั้งไว 10,000 
บาท คงเหลือ 6,040 
โอนลดจํานวน 3,000 บาท 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 115  
ประเภทรายจายเก่ียวกับการการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว 20,000 
บาท คงเหลือ 16,440   
โอนลดจํานวน 11,495 บาท 

                      ตั้งจายรายการใหม 
สํานักปลัดเทศบาล                                                        
1. . แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
   1 .1  จัด ซ้ื อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร  สํ าห รับ งาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  22,000 บาท 
   1 .2  จั ด ซ้ื อ เครื่ อ งพิ มพ  แบบ ฉีดห มึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  
6,300 บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  28,300  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

                        รายการโอนลด                      ตั้งจายรายการใหม 
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 115  

ประเภทรายจายเก่ียวกับการการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

- โครงการจัดกิจกรรมการประกวดสมตํา-ผัดหม่ีพิมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.ต้ังไว 15,000 บาท คงเหลือ 3,805 

โอนลดจํานวน 3,805 บาท 
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 116  
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม  
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว 10,000 บาท 
คงเหลอื 10,000 
โอนลดจํานวน 10,000 บาท 

       1.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ  แบบฉีดหมึก(Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑ ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  
6,300 บาท 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม  28,300  บาท 

 
เหตุผล 

            เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช  ไปดําเนินการเพ่ือ
เปนการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการแกประชาชน โดยไดขออนุมัติ
โอนงบประมาณ/ตั้งจายรายการใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2563 จึงมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 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  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  
11  เสียง  ดังนี้ 



๑๔ 
 

  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 6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                     โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาโรงลางรถบอขยะเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม                  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานตามอํานาจหนาท่ี  นโยบาย                   
และปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) โอนลด  

แผนงาน เคหะและชุมชน                                    
งาน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                          
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                               
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค                    
โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาโรงลางรถบอขยะ
เทศบาลตําบลพิมาย                                  
โดยดําเนินการเทพ้ืน ค.ส.ล. ขนาดกวางเฉลี่ย 13 
เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ดําเนินการไมนอยกวา 494 ตารางเมตร พรอมวาง
ทอระบายน้ํา 

ขอโอนเพ่ิม 400,000 บาท 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน   ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน      
หมวด คาใชสอย  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ     
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 

โอนลด 400,000 บาท 

 
 
 

เหตุผล 
     เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
นโยบาย และปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณา
จากโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563                       



๑๕ 
 

มาดําเนินการ ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้ จะไมกระทบตอการ
บริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไปพัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนาควบคู 
กันไปไดอยางเหมาะสม   
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป                   

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพื่อตั้งจาย              

เปนรายการใหม โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาโรงลางรถบอขยะเทศบาลตําบลพิมาย                   
จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสวุรรณ 
 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 7   ญัตตขิออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียวทองถ่ินอยางยั่งยืนเฉลิม                       
พระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 

นายคณาจารยฯ  ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายดนัยฯ  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม                  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานตามอํานาจหนาท่ี /นโยบาย                    
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

 
หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) โอนลด  

แผนงาน เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย    
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค         
โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย   
สุขใจเท่ียวทองถ่ินอยางยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ         
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พ.ศ.2563                                                            
โดยดําเนินการกอสรางปาย “โครงการกอสรางปาย
โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียวทองถ่ินอยาง
ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562”ตามแบบท่ี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด จํานวน 1 
ปาย 

ขอโอนเพ่ิม   105,500   บาท 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน   ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน      
หมวด คาใชสอย  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ     
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 

โอนลด  105,500  บาท 

เหตุผล 
           เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน

งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน หรือปฏิบัติตามนโยบายหรือหนังสือสั่งการ โดยไดพิจารณาจากโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 มาดําเนินการ 
ประกอบกับคณะกรรมการระดับจังหวัดนครราชสีมา ไดพิจารณาคัดเลือก  “ลําน้ําจักราช 
เลียบถนนชายชล” ซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพิมาย เปนคลองตนแบบระดับจังหวัดตาม
โครงการ “คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวทองถ่ิน” และแจงเทศบาลตําบลพิมายดําเนิน                   
ตามแนวทางการพัฒนาคูคลองใหเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการขอ 3 
ติดตั้งปายโครงการ 

            “คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวทองถ่ินอยางยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวาการ
โอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไปพัฒนาการ
บริหารและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 

                              ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ 



๑๗ 
 

การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป      

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม        
นายทองแถมฯ เรียนถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารสอบถามวา ปายตรงนี้มี 2 แหง คือถนนชายชล 

ใชโครงการเดียวกันหรือไม  
นายดนัยฯ สิ่งท่ีทานสมาชิกสภาไดสอบถามเปนคนละโครงการกันครับ เนื่องดวยทางจังหวัดไดแจงวาคลอง

ลําน้ําจักราชเลียบถนนชายชลเปนคลองตนแบบ ซ่ึงไดคัดเลือกจากจังหวัดตามโครงการ                   
“ คืนคลองสวย ท่ั วไทย สุ ข ใจ เท่ี ยวท องถ่ิน”  และแจ งเทศบาลตํ าบลพิมายดํ า เนิ น                   
ตามแนวทางการพัฒนาคูคลองใหเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการขอ 3 
ติดตั้งปายโครงการ และยังมีหนังสือสั่งการเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  จึงไดสั่งใหเราทําปายซ่ึงเปนนโยบายระดับจังหวัด ซ่ึงเปนคนละ
โครงการกับทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายไดสอบถาม       

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือต้ังจาย

เปนรายการใหม โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียวทองถ่ินอยาง
ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

  1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสนัต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบาํรุง    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 8 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
                        โครงการตดิตั้งตาขายกันนก ตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี  
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม                  

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
รวมท้ังปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาท่ีในการใหบริการ
ประชาชน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

โอนเพ่ิม (ตั้งจายรายการใหม) โอนลด  

แผนงาน  การพาณิชย                              
งาน  ตลาดสด                                     
หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                  
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค         
โครงการติดตั้งตาขายกันนก ตลาดสดเทศบาล
ตําบลพิมาย                                           
โดยดําเนินการติดตั้งตาขายกันนก หลังคาตลาดสด
ชั้น 2 พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 374 ตารางเมตร 

ขอโอนเพ่ิม 240,000 บาท 

แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
หมวด  คาใชสอย  
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ               
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 

โอนลด 240,000 บาท 

 

เหตุผล 
          เพ่ือใหการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรท่ีจะนําเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปนนอยกวาและไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทํา
โครงการเรงดวน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
นโยบาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การปรับปรุงและพัฒนา
สถานท่ีในการใหบริการประชาชน โดยไดพิจารณาจากโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.
2561 – 2565)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 มาดําเนินการ   ท้ังนี้ ผูบริหารไดพิจารณาแลว 
เห็นวาการโอนเงินครั้งนี้จะไมกระทบตอการบริหารงานและสามารถนําเงินงบประมาณไป
พัฒนาการบริหารและบริหารการพัฒนาควบคูกันไปไดอยางเหมาะสม 
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป                   

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เพ่ือต้ังจาย

เปนรายการใหม โครงการติดตั้งตาขายกันนก ตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย 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    



๑๙ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 9   ญัตติขออนุมัติแกไข เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายกันเงินไวเบิกเหล่ือมป                
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป 2562 

      รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททายและเปดขาง  
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ ดวยกองชาง แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  ขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป โดยมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รถการเกษตร 6 ลอ แบบ
กระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อนขนาด 15 แรง 
โครงสรางเหล็ก) งบประมาณ 450,000 บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 4 ลอ  
(รถอีแตน) แบบกระบะเททายและเปดขาง  
งบประมาณ 450,000 บาท 

เหตุผล 
เนื่องจาก รถการเกษตร 6 ลอ ไมสามารถจดทะเบียนขนสงได ดังนั้นเพ่ือทดแทนคัน

เดิมซ่ึงมีสภาพชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากสภาพการใชงานมาเปนเวลานาน 32 ป ไมมีความ
พรอมและปลอดภัยในการใชงาน และเทศบาลตําบลพิมายใชรถการเกษตร เปนเครื่องมือหลัก
เอนกประสงคในงานสวนสาธารณะ จึงมีความจําเปนเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังกลาว 

     ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติตอไป  

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม 
นายทองแถมฯ อยากสอบถามประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร  ครั้งแรกเดิมครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง (รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อนขนาด 15 
แรง โครงสรางเหล็ก)  ขอความใหมเหลือ 4 ลอ หายไป 2 ลอแตราคายังเทาเดิม 

นายอุทิศฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้กวาจะนําเสนอญัตตินี้เขาสูสภา              
ไดมีการถกในระดับหัวหนาสวนพอสมควร ผมมีความสงสัยและมีความเห็นเหมือนกับทาน               



๒๐ 
 

ทองแถมจาก 6 ลอเหลือ 4 ลอ ทําไมราคายังเทาเดิม แตขอเท็จจริง เงินนี้เปนเงินกันไวตั้งแตป 
2562 กันไวเบิกเหลื่อมป พอจะซ้ือทํารายงานซ้ือมาทาง ผอ.คลังก็ทักทวงวามันจดทะเบียนกับ
ขนสงไมได แตเม็ดเงินมันกันไวท้ังกอน ทีนี้ มันไมมีระเบียบใหเอาเงินตัวนี้ไปทําอยางอ่ืน                   
มันโอนไมไดเพราะมันขามปงบประมาณมาแลว แตการแกไขคําชี้แจงประกอบงบประมาณนี้ 
ทําได อาศัยระเบียบการเบิกจายเงิน ในท่ีประชุมหัวหนาสวนก็ตกลงกันวาแกไข แตในการ
จัดซ้ือราคาจะตองจัดซ้ือตามราคาทองตลาด 4 ลอ ไมใช 6 ลอ จะใชวิธีการบริหารงบประมาณ
ในการซ้ือจาง แตเงินก็จะเหลืออยูขอเรียนอยางนี้   

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายกันเงินไว

เบิกเหลื่อมป กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป 2562  รถการเกษตร 6 ลอ แบบกระบะเททาย
และเปดขาง 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 10 ญัตติขอความเห็นชอบแกไข เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

      ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร,สายสงน้าํ)  
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ  ดวยสํานักปลัดเทศบาล แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ

อัคคีภัย   จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ                      
พ.ศ.๒๕63  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 

 ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
ขอความเดิม ขอความใหม 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

หมวด     ครุภณัฑ หมวด     ครุภณัฑ 
ประเภท   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  ประเภท   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  
ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐ บาท   
- ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 

เพ่ือจัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร ผา 3 
ชั้น จํานวน 3 ชุด เปนไปตามราคาในทองตลาด
หรือราคาท่ีเคยจัดหาอยางประหยัด เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณและมีความจําเปนตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศบาล 
 

ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐ บาท   
- ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 

เพ่ือจัดซ้ือชุดดับเพลิงภายในอาคาร                
ผา 3 ชั้น จํานวน 2 ชุด เปนไปตามราคาใน
ทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดหาอยางประหยัด 
เนื่องจากไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณและมีความจําเปนตองจัดซ้ือ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เทศบาล 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวด     ครุภณัฑ หมวด     ครุภณัฑ 
ประเภท   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  ประเภท   ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  
ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐ บาท   
- สายสงน้ํา 

เพ่ือจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
สีแดงยาว 20 เมตร จํานวน  4  เสน และสายสง
น้ําดับเพลิง 2.5 นิ้ว สีแดง ยาว 20 เมตร จํานวน 
2  เสน เปนไปตามราคาในทองตลาดหรือราคาท่ี
เคยจัดหาอยางประหยัด เนื่องจากไมมีปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ
และมีความจําเปนตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ีเทศบาล 

 
 

ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐ บาท   
- สายสงน้ํา 

เพ่ือจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
สีแดงยาว 20 เมตร จํานวน  3  เสน และสายสงน้ํา
ดับเพลิง 2.5 นิ้ว สีแดง ยาว 20 เมตร จํานวน 2  
เสน เปนไปตามราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีเคย
จัดหาอยางประหยัด เนื่องจากไมมีปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณและมี
ความจําเปนตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศบาล 
 

   
 
 
 
 



๒๒ 
 

เหตุผล 
           เนื่องจากไดต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไวไมเพียงพอกับ

จํานวนท่ีจะจัดซ้ือ ซ่ึงไดทําการสืบราคาจากรานคาตาง ๆ แลวไมสามารถจัดหาไดตามราคาตาม
ทองตลาด ณ ปจจุบัน เนื่องจากตองการครุภัณฑท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง  เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดหาครุภัณฑดังกลาวได  จึงขอความเห็นชอบแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63   

                           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอน             
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๙  จึงเรียนมาเพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมสภาเทศบาล
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร,สายสงน้ํา) 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 11  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหมในหมวดครุภัณฑ งบประมาณ
รายจาย ประจําป 2563   

                     หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้ง

รายการใหม  ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังตอไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

โอนเพ่ิม ( ตั้งจายรายการใหม ) โอนลด 

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา  
1.งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื ่อง รายละเอียดครุภ ัณฑตาม
เกณฑ ราคากลางและค ุณล ักษณะพื ้นฐานคร ุภ ัณ ฑ
คอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  44,000 บาท 
    1.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Network เลเซอร  
หรือชนิ ด  LED ขาวดํา แบบ ท่ี  1  จํ านวน  1  เครื่ อ ง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  8,900 บาท 
  1.3 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร  
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  7,500 บาท 

โอนลดงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณ               
รายจายประจําป 2563 เทศบาลตําบลพิมาย 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 113 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา  
ตั้งไว 1,000,000 บาท งบคงเหลือ 1,000,000
บาท โอนลดจํานวน 60,400 บาท 
 

 
เหตุผล 

            เนื่องทางกองการศึกษาไดทําการตรวจสอบคุณภาพครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานแลวเห็นวา 

  1. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีสภาพท่ีเการะบบการปฏิบัติการตกรุนจึงทําใหเกิด
ความลาชาในการทํางาน 

  2. งบประมาณคงเหลือพอท่ีจัดสรรหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
ของบุคลลากรกองการศึกษา  
3. ซอมแซมบอยครั้งไมคุมคาตอการใชงาน สมควรท่ีจะจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหมมาทดแทน   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

            ดวยหลักและเหตุผลดังกลาว และเพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2547 ขอ 27 จึงมีความจําเปนตองขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจายรายการใหม
ในหมวดครุภัณฑ งบประมาณรายจายประจําป 2563 เปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  เปนเงิน 
60,400- บาท รายละเอียดแนบทายเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้  



๒๔ 
 

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหมในหมวดครุภัณฑ 

งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
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 12  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหมในหมวดครุภัณฑ งบประมาณ

รายจายประจําป 2563 
  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี   
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้ง

รายการใหม  ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดคา
ครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังตอไปนี้  

 
หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 
 

โอนเพ่ิม(ตั้งจายรายการใหม) โอนลด 
กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  
1.งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  
จํานวนเงิน  44,000 บาท 
    1.2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Network เลเซอร  
หรือชนิด LED ขาวดํา แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

โอนลดงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณ               
รายจายประจําป 2563 เทศบาลตําบลพิมาย 
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  
งบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย หนา 113 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ  
- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา  ตั้งไว 1,000,000 บาท งบคงเหลือ 
1,000,000บาท โอนลดจํานวน 60,400 
บาท 
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พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  8,900 บาท 
  1.3 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร  
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภัณฑตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  7,500 บาท 

 

 

เหตุผล 
 

            เนื่องทางกองการศึกษาไดทําการตรวจสอบคุณภาพครุภัณฑคอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงานแลวเห็นวา 

  1.  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานมีสภาพท่ีเการะบบการปฏิบัติการตกรุนจึงทําใหเกิด
เกิดความลาชาในการทํางาน 

  2.  งบประมาณคงเหลือพอท่ีจัดสรรหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลลากรกองการศึกษา  

  3.  ซอมแซมบอยครั้งไมคุมคาตอการใชงาน สมควรท่ีจะจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหมมาทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

            ดวยหลักและเหตุผลดังกลาว และเพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2547 ขอ 27 จึงมีความจําเปนตองขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจายรายการใหม
ในหมวดครุภัณฑ งบประมาณรายจายประจําป 2563 เปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเงิน 
60,400- บาท รายละเอียดแนบทายเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้ 

นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถาม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหมในหมวดครุภัณฑ 

งบประมาณรายจาย ประจําป 2563  หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร                   
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 13  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ ติดตามเรื่องรถขยะนานแลวไมเห็นสักที รถขยะวันนึงวิ่งคันเดียวสงสารรถ เม่ือไรจะดําเนินการ

ใหแลวเสร็จ 
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นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตอบขอซักถาม 
นางนงลักษณฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ขอพูดถึงรถ 3 คันท่ีขออนุมัติจากสภา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ลอ ปงบประมาณ 61 จํานวนเงิน 1,980,000 บาท ซ่ึงครุภัณฑ
ดังกลาวไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว เนื่องจากมีผูยื่นขอเสนอไดยื่นอุทธรณ ดังนั้นเทศบาล
ตําบลพิมายไดดําเนินการสงเรื่องไปใหคณะกรรมการฯ ซ่ึงทางกองคลังไดสงเรื่องไปยัง
คณะกรรมการแลวไดแจงวา ไดสงผลพิจารณาอุทธรณ  ขอ 2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุกแบบอัดทาย จํานวนเงิน 2,400,00 บาท  ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแลว แตมีผูยื่น
ขอเสนอไดยื่นอุทธรณ พิจารณาผล ดังนั้นทางเทศบาลไดดําเนินการสงเรื่องไปยังคณะ
กรรมการฯ และกองคลังงานพัสดุไดประสานไปยังคณะกรรมการฯ ไดรับแจงวาจะรีบเรงใหแลว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563  ครุภัณฑกอสรางรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 5,000,000 บาท ซ่ึงครุภัณฑดังกลาวอยู ในระหวาง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําลังรวบรวมราคาอยู 

นายอุทิศฯ รถขยะ รถหกลอ ก็มีผูยื่นเสนอราคามา แลวเราใชเกณฑราคาต่ําในการพิจารณา เราสงเรื่องไป
ทําสัญญากับคนท่ีใหราคาตํ่า แตในปจจุบันนี้ พรบ.ซ้ือจางจะเปดโอกาสใหฝายท่ีเสนอราคาเขา
มาสามารถอุทธรณได เขาอุทธรณวาเขาก็มีคุณสมบัติ แตจริงๆ แลวคณะกรรมการพิจารณาฯ
พิจารณาแลววาคุณสมบัติเขาไมครบ เขาก็เลยอุทธรณไป ทีนี้ข้ันตอนอุทธรณเสร็จตองไปท่ี
กรมบัญชีกลาง ก็จะมีคณะกรรมการอุทธรณจะพิจารณาและชี้ลงมาวาอุทธรณฟงข้ึนหรือไมข้ึน
แจงมายังเรา ถาอุทธรณข้ึนก็จะตองยกเลิกจัดดําเนินการใหมซ่ึงนาจะไมทันเพราะเราเบิกตัดป
ไว ถาเห็นวาอุทธรณไมข้ึนเราก็จะดําเนินการ คนท่ีอุทธรณราคาต่ํากวาแตวาเขาขาดคุณสมบัติ
หรือเทากัน 

นางนงลักษณฯ เสนอราคาต่ํากวา 
นายอุทิศฯ ในการพิจารณาเราประกาศไปวาคนท่ียื่นคุณสมบัติไมครบ การพิจารณาผลเห็นวาคุณสมบัติ             

ไมครบเราจึงตัด ขอฝากเรงเรื่องนี้เพราะกลัวเงินจะตก ถามาไมทันเงินตกไปก็จะโดนฟอง               
สวนเรื่องแบคโฮปญญาอยูตรงท่ีวา ในการกําหนดเสปคและราคากลางนาจะใชผูเชี่ยวชาญ                
ทางทานวิมลจะประสานไปท่ี อบจ.ขอคนมาชวยในการกําหนดราคากลางและเสปค และได
ตอบตกลงมาแลวอยูในระหวางการคํานวณราคากลาง เสร็จแลวจะประกาศซ้ือจาง ไมสามารถ
กันเงินได แตถาทําสัญญาแลวผูกพันกอนก็สามารถเบิกจายดําเนินการเบิกจายได 

 ระเบียบใหจํานวน 30 วัน หากพิจารณาไมทันสามารถขยายได 2 ครั้ง ๆละไมเกิน 15 วัน  
นางนงลักษณฯ เราเสนอเรื่องไปครบระยะเวลาแลว ไดแจงแลววาเงินตัวนี้เปนรายจายคางจายถากอหนี้ผูกพัน

ไมทันเงินตัวนี้จะตก  
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมาอีกหรือไม ถาไมมีจะไป

ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ  
นายพิศิฏฐฯ มีเรื่อง 2 เรื่องท่ีไดรับรองเรียนมาจากพ่ีนองประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลเรื่องสุนัขจรจัด 

หลายๆทานท่ีเปนพ่ีนองท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลพิมาย  จะนําไปปลอยท่ีวัดเปนจํานวนมาก              
ซ่ึงเปนปญหาของวัด และทางวัดไดฝากมาวาทุกวันนี้ท่ีวัดมีสุนัขจํานวนเยอะมาก พระทานดูแล
ไมไหวเลยฝากมา  ไมวาจะเปนวัดเดิม วัดสระเพลง วัดบูรพาพิมล วัดใหมประตูชัย และวัดเกา
ประตูชัย จะมีสุนัขเยอะ เราจะมีวิธีการอยางไรในการชวยเหลือประชาชน เพราะวาเวลาท่ี
ประชาชนไปทําบุญท่ีวัดก็จะถูกสุนัขกัด และตามถนนหนทางตาง ๆ ในตัวเมืองพิมายเชนกัน               
มีปริมาณเยอะ เรื่องท่ี 2 มีปญหาตลอดเก่ียวกับเรื่องบริเวณดานขางวัดสระเพลง จุดบอบําบัด
น้ําเสียท่ีไปลงตรงนั้น ตลอดเวลาท่ีผานมาหลายๆ เดือน เนื่องจากฝนไมตกกลิ่นจะออกมาตลอด  
เวลามีงานสีดําท่ีวัดสระเพลงจะมีกลิ่นออกมาตลอดใหชวยแจงทางเทศบาลใหดวยวากลิ่น
รบกวนผูท่ีมาทําบุญท่ีวัดและเวลามีงาน และผูท่ีผานไปมาบริเวณตรงนั้น เราจะมีวิธีการแกไข
อยางไรบางตรงจุดตรงนั้น อันนี้คือไดรับรองเรียนมาคือ 2 เรื่อง 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหาร 
นายดนัยฯ เรื่องสุนัขจรจัดรับปากวาจะใหเจาหนาท่ีลงไปดู ซ่ึงปญหานี้เปนปญหาท่ีแกไมตกเพราะมีคน

ปลอยเยอะมาก แลวก็มีคนไปใหขาวใหน้ําไมใชเฉพาะวัดแมแตในซอยก็เยอะมาก และก็มีคน
บุคคลอยู 2 ฝง คนปลอย คนใหขาว และก็มีคนไปวางยาผมเห็นตายเยอะแยะ และจะให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกองสาธารณสุขลงไปดูใหวาจะมีวิธีใดบาง สวนท่ีจะเอาไปอยูท่ีปาก
ชองก็พอได แตวาวิธีการคอนขางซับซอนและจํานวนท่ีรับไดจํานวนนอยมาก 4,000 กวาตัว 
ตองมีการับรองของปศุสัตว สวนเรื่องวัดสระเพลงก็จะใหกองสาธารณสุขลงไปดูใหวาจะ
ดําเนินการอยางไรไดบาง เนื่องดวยสถานท่ีน้ําท่ีจะไปเหลือแหลงเดียวมันก็เลยไหลลงไปท่ีสระนี้ 
ทางกองสาธารณสุขก็ไดไปดูแลเปนประจํา เอารถไปขุดลอก เอาEM ไปใสและจะใหเพ่ิมจํานวน
ความถ่ีใหมากข้ึน 

นางสมสุขฯ ก็ไดรับคําปรึกษาจากประชาชนเหมือนกับทานพิศิฏฐ มี 3 ขอ  เรื่องท่ี 1 เรื่องเก่ียวกับอําเภอพิ
มายไดรับคัดเลือกเก่ียวกับคลองสวยน้ําใส แตจะไปเนนท่ีลําจักราชแตวาพิมายเรามีคลอง
เยอะแยะในเขตเทศบาล เขาก็เลยฝากมาวานาจะไดปรับปรุงใหมันเขากับท่ีเราไดรับคัดเลือกมา 
วาชวยขุดลอกทําใหสวยงามเหมือนชื่อดวย คือมีหลายคลอง ซ่ึงเขาไดมาปรึกษาพูดคุย  เรื่องท่ี  
2 เรื่องตลาดสดถามวาเทศบาลเรามีรายไดจากตลาดสดคุมคากับเราบริการหรือไม  ถาเราจะ
ใหเอกชนมาเชาทําไดหรือไมจะไดตัดภารกิจตรงนี้ไป เขาก็เลยถามวาถาไมทําเองใหเอกชนทํา
จะไดหรือไม  เรื่องท่ี 3  เรื่องสุนัขจรจัด เรื่องแมว ถูกถามเกือบทุกวัน เพราะมีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนนวาหมาวิ่งตัดหนา ถามวาทางเทศบาลมีมาตรการอะไรจะดําเนินการตรงนี้ใหกับ
ประชาชน ชาวบานไดเสนอมาวาทําไมไมหาท่ีซักท่ีใหคนท่ีใหอาหารหมาไปใหตรงนั้น 

นายดนัยฯ เรื่องคลองสวยน้ําใสรับปากและจะลงไปสํารวจใหวาแตละคลองจะตองทําอยางไรบาง สวนเรื่อง
ตลาดสดสามารถดําเนินการได แตจะตองมีคณะกรรมการหลายฝาย ท่ีสําคัญจะตองมีโครงราง  
ซ่ึงจะใหคณะกรรมการจัดหาผลประโยชนไดรวมกันพิจารณาเสนอใหทานใหความเห็นชอบวา
ใหทําหรือไมใหทํา สุดทายคือเรื่องสุนัขท่ีทานถาม ตองเรียนวาปญหาเหมือนกับปญหาเล็กๆ 
และก็มองวาเกินศักยภาพท่ีเราจะตองทําจริงๆ  คือทําอะไรแรงๆ ก็ไมไดจะเกิดปญหา จะให



๒๘ 
 

จัดหาสถานท่ีอยางท่ีทานวาก็แมแตสํานักงานเรายังไมมีสําหรับคน เราเองกูเงินเพ่ือใหคนอยู คง
เปนอันดับตอๆไป แตจะใหเจาหนาท่ีลงไปดูกอนเพ่ือคลี่คลายบรรเทาปญหาเบื้องตน 

นายเอกสิทธิ์ฯ เรื่องการซอมแซมถนนท่ีผมไดแจงไปหลาย ๆจุดวาติดขัดเรื่องยางมะตอยวาไมมีวัสดุไปซอม       
สักที  และมีอีกหลายๆจุด ขอฝากทานนายกเทศมนตรีชวยสั่งการใหดวย ขอชื่นชมทีมงาน
ไฟฟา ท่ีเวลาไฟฟาตรงไหนชํารุดสามารถซอมไดคอนขางเร็วฝากขอบคุณและขอฝากเรื่องถนน 

นายดนัยฯ จะเรงสั่งการใหครับ 
นางนิตยาฯ เรื่องถังขยะทางเขาตลาดเมืองทองซายมือ  ชาวบานบอกวามีกลิ่นเหม็นและอยากใหไปทํา

บริเวณนั้นใหเปนฐานปูน 
นายดนัยฯ จะใหทางกองสาธารณสุขลงไปดูใหกําชับและเพ่ิมเติม ตรงบริเวณนั้นนาจะเกิดรานอาหาร

คอนขางเยอะ ถาไมแยกขยะก็จะเกิดปญญาเรื่องการท้ิงขยะบริเวณนั้น และตองหามาตรการใน
การแกไข 

นายเอกสิทธิ์ฯ ขอเพ่ิมเติมอีกหนึ่งเรื่อง มีพ่ีนองประชาชนสอบถามผมมาเรื่องพญานาค 2 ดานจะมีเกล็ด
หรือไม มีแตหัว  ถามีเกล็ดฝนอาจจะตกดี จะมีการดําเนินการเพ่ิมหรือไม 

นายดนัยฯ อันนี้ เปนงบของจังหวัดท่ีลงเทาท่ีผมรู เขาลอกแบบมาจากของจริงซ่ึงก็คือสะพานนาค                   
ตัวสะพานนาคผมไปเห็นครั้งท่ีเสียมเรียบมันก็ไมมีหาง เกล็ดผมเขาใจวาเดิมทีเขาคงมีแตพอยู
มาถึงวันนี้มันหาย บางทอนมีบางทอนไมมีคลายๆท่ีเขาทํา การท่ีจะใหถูกใจทุกคนผมก็เชื่อวา
ตางมุมมองผมก็ตอบใหไดประมาณนี้  ขอตอบแบบภาพรวมๆวาถาเราจะเอาเม็ดเงินลงไปซอม
ผมคงไมเสนอญัตติ และตัวนี้มันยังไมอยูในการรับรองคงไมเอาไมซอมเพ่ือใหมีเกล็ด  

นายชัยวัฒนฯ ขออนุญาตวกกลับไปเรื่องสุนัข ก็มีแนวทางคือมีคน 2 กลุม มีท้ังคนใหขาว และไมใหขาว คนให
ขาวคือคนรัก คนไมใหขาวคือความไมชอบ ถาจะทําอะไรรุนแรงก็จะมีมูลนิธิเขามา ทุกวันมีแต
ขาวซ่ึงมันเปนเรื่องละเอียดออน ควรเชิญมูลนิธิเขามาหาแนวทางในการแกไขในเรื่องนี้ อยากให
มีโตะเล็กคุยกันหาแนวทางในการแกไข ไมอยากใหใชความรุนแรง เพราะเปนสิ่งมีชีวิตขอ
อนุญาตแนะนํา 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีก็ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล   และผูท่ีเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ ขอปดประชุม  และขอเรียน
เชิญทุกทานไดรวมรับประทานอาหารกลางวันท่ีทางเทศบาลตําบลพิมายไดจัดเตรียมไวท่ีราน            
พิมายปลาจุมครับ 
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ปดประชุมเวลา   13.10  น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี   25  สิงหาคม  2563 

(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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