
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจําป 2563 

วันท่ี  29 กันยายน 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  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายฉัตรชัย  อยูเย็น  รองปลัดเทศบาล 
 4.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 5.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 6.  นางปวีณา  สุวรรณศักดิ์  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 7.  นางพุทธชาติ        เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 8. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 9. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 10. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 11. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 12. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 
เปดประชุมเวลา  10.00  น. 



 

 
๒ 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว กลาวเชิญ  นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบล             
พิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายอุทิศ แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศอําเภอพิมาย เรื่อง 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563   และกลาวเชิญนายคณาจารย 
พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 ในวันท่ี 29 กันยายน 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายคณาจารยฯ ตามที่เทศบาลตําบลพิมาย ไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 เพื่อขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย และสภาเทศบาลตําบลพิมายไดมีมติ
เห็นชอบใหตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จึงสงราง
เทศบัญญัติฯ เพื่อเสนอนายอําเภอพิจารณาใหความเห็นชอบนั้น  นายอําเภอพิมายพิจารณาแลว  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 62 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2456 ประกอบคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 7710/2558 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2558 เร่ือง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน จึงเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอสงรางเทศบัญญัติฯดังกลาว มาเพื่อสง
ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมายลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป เมื่อประกาศใชแลวใหจัดสง
สําเนาเทศบัญญัติฯ ใหอําเภอพิมายภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดการประกาศโดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบ ตามนัยขอ 39 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 อนึ่งการใชจายงบประมาณขอใหเทศบาลดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ อยาใหเกิดความเสียหารแกทางราชการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  2.1 การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563             

วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ผมนายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ   คณะกรรมการ             

ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป  2563 เม่ือวัน ท่ี  14 สิงหาคม 2563  เรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด                   
คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําป 2563  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563  จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

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



 

 
๓ 

                        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 

  2.2 การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ผมนายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ   คณะกรรมการได

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 เรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด  คณะ
กรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2 ประจาํป 2563  เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 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 – 

 
ระเบียบวาระที่  4  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                     โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวทองถ่ินอยางยั่งยืน 
                     เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 
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หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ดังนี้ 
 

แผนงาน เคหะและชุมชน/งานบําบัดน้ําเสีย                                                                                     
หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                                                                                
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค                                                                        
โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย   สุขใจเท่ียวทองถ่ินอยางยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562                                              
โดยดําเนินการกอสรางปาย “โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย          
สุขใจเท่ียวทองถ่ิน อยางยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
จํานวน 1 ปาย                                                                    
งบประมาณ 105,500   บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณในปลายปงบประมาณ และตองจัดทํา

รายละเอียดเอกสารตางๆเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯท่ีเก่ียวของ รวมท้ังในการดําเนินงาน
จัดซ้ือจัดจางไมสามารถดําเนินการและเบิกจายไดทันในปงบประมาณ 2563 แตมีความ
จําเปนตองดําเนินการตอไปอีก   

ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลตําบล     
พิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ถาไมมีจะขอมติจากสภา
เทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 โครงการกอสรางปายโครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจเท่ียวทองถ่ินอยาง
ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.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) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 10) นายมงคล  เสาวภา     ๑1) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

 
 



 

 
๕ 

ระเบียบวาระที่  5  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                    โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาโรงลางรถบอขยะเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําป 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ดังนี้ 
 

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

งบประมาณ 400,000 บาท 

เหตุผล 
            เนื่องจากเทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณในปลายปงบประมาณ และตองจัดทํา

รายละเอียดเอกสารตางๆเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯท่ีเก่ียวของ รวมท้ังในการดําเนินงาน
จัดซ้ือจัดจางไมสามารถดําเนินการและเบิกจายไดทันในปงบประมาณ 2563 แตมีความ
จําเปนตองดําเนินการตอไปอีก 

                               ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลตําบล                  
พิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ถาไมมีจะขอมติจากสภา
เทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาโรงลางรถบอขยะเทศบาลตําบลพิมาย 
จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชยัวัฒน  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 



 

 
๖ 

 
ระเบียบวาระที่  6  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                     โครงการติดตั้งตาขายกันนก ตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย                                                                                  
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 
                    งบประมาณรายจายประจําป 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย ประจําป 2563 ดังนี้  

แผนงาน  การพาณิชย                                                                                                     
งาน  ตลาดสด                                                                                                          
หมวด  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                                                                                           
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                       
โครงการติดตั้งตาขายกันนก ตลาดสดเทศบาลตําบลพิมาย                                                                 
โดยดําเนินการติดตั้งตาขายกันนก หลังคาตลาดสดชั้น 2 พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 374 ตารางเมตร
งบประมาณ  240,000 บาท 

 

เหตุผล 
            เนื่องจากเทศบาลไดรับการจัดสรรงบประมาณในปลายปงบประมาณ และตองจัดทํา

รายละเอียดเอกสารตางๆเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯท่ีเก่ียวของ รวมท้ังในการดําเนินงาน
จัดซ้ือจัดจาง ไมสามารถดําเนินการและเบิกจายไดทันในปงบประมาณ 2563 แตมีความ
จําเปนตองดําเนินการตอไปอีก 

                               ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  ขอ 59 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลตําบล                
พิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ถาไมมีจะขอมติจากสภา
เทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 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    

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



 

 
๗ 

 
ระเบียบวาระที่  7  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                     ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1                 

จํานวน 1 เครื่อง และจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 
จํานวน 1 เครื่อง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน                   
และสงเสริมการทองเท่ียว 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2563 ตามมติสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ซึ่งไดอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจาย
เปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 2563 เมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังตอไปนี้  

หลักการ 
          ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
ดังนี้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสริม              
การทองเท่ียว งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

                          - ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 
- ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,300 บาท  

เหตุผล 
            เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน

นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๖3 นี้  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงตองกันเงิน
งบประมาณประจําป ๒๕๖3 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน     
เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ       
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ ๕๙  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
นายคณาจารยฯ ถาไมมีจะขอมติจากสภาเทศบาล 
นายทองแถมฯ ขอฝากประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผูบริหารแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในเรื่องของครุภัณฑ

บางรายการ ท่ีใชวิธีตกลงราคาไมนาจะลาชา เม่ือสภาเทศบาลไดอนุมัติแลวใหรีบดําเนินการ
โดยเรงดวน 



 

 
๘ 

นายดนัยฯ เนื่องดวยเราขออนุมัติสภาเทศบาลไปตั้งจายเปนรายการใหมเม่ือคราวประชุมครั้งท่ีผานมา 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563   ซ่ึงไมสามารถดําเนินการไดทันตามหลักการ
และเหตุผลท่ีไดนําเรียนตอสภาแลว ก็ขอจะนําไปปรับปรุงและแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหรีบ
ดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 ครุภัณฑคอมพิวเตอร   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 
 

ระเบียบวาระที่  8  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                       -ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (หนากากกันสารพิษชนิดมีแผนกรอง จํานวน 5  ชุด หมวกดับเพลิง 

เต็มใบ มีสายรัดคาง มีชิวหนา 2 ชั้น จํานวน 2 ใบ) 
  -ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต  
  จํานวน  5  เครื่อง ไฟฉายกันน้ํากันระเบิด จํานวน 1 อัน 
-ครุภัณฑสํารวจ (บันไดสไลด อลูมิเนียม จํานวน 1 อัน) 
-ครุภัณฑสํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง พัดลมติดฝา
ผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖3 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
          ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖3  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ อัคคีภั ย                       
หมวด ครุภัณฑ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 148,000.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปด
พันบาทถวน-) ตามรายละเอียดดังนี ้

                     1. จัดหาครุภัณฑเครื่องดับเพลิง รวมเปนเงิน 26,000.-บาท (-สองหม่ืนหกพันบาทถวน-) 
                     ดังนี้  
                     1.1 หนากากกันสารพิษชนิดมีแผนกรอง จํานวน 5 ชุด เปนเงิน 6,000.- บาท  
                     (-หกพันบาทถวน-)   
                     1.2 หมวกดับเพลิงเต็มใบ มีสายรัดคาง มีชิวหนา 2 ชั้น จํานวน 2 ใบ เปนเงิน 20,000.- 
                    บาท (-สองหม่ืนบาทถวน-) 
                    2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รวมเปนเงิน 80,000.-บาท (-แปดหม่ืนบาทถวน-) ดังนี้ 



 

 
๙ 

                    2.1 เครื่องรับ-สง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง  
                    เปนเงิน 72,000.- บาท (-เจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน-) 
                    2.2 ไฟฉายกันน้ํา กันระเบิด จํานวน 1 อัน เปนเงิน 8,000.-บาท (-แปดพันบาทถวน-) 
                    3. ครุภัณฑสํารวจ เปนเงิน 15,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน-) ดังนี้ 
                    3.1 บันไดสไลด อลูมิเนียม จํานวน 1 อัน เปนเงิน 15,000.- บาท  
                           (–หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน-) 
                    4. ครุภัณฑสํานักงาน รวมเปนเงิน 27,000.-บาท (-สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) ดังนี้ 
                     4.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 23,000.-บาท    
                     (-สองหม่ืนสามพันบาทถวน-) 

          4.2 พัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 4,000.-บาท  
          (-สี่พันบาทถวน-)       

เหตุผล 
                                เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นําเงินงบประมาณที่เหลือจาย หรือมีความจําเปนนอย

กวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวนนั้น และเปนชวงที่ใกลสิ้นปงบประมาณ 
ระยะเวลาที่เหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 
2563 นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่
ตองการ นําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 
จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2563 ในสวนที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดตามรายการขางตน  
เพื่อจะไดสามารถดําเนินการตามระเบียบฯ 

            ฉะนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน                
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ขอ 59    

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
นายเอกสิทธิ์ฯ เก่ียวกับเรื่องครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับ-สง วิทยุ ครั้งกอนหนานั้นจําไดวาซ้ือมานาจะไม

ถึง 2 เดือนรูสึกวาเครื่องจะมีปญหาในเรื่องแบตเตอรี่หรือตัวเครื่อง ซ่ึงไดสอบถามเจาหนาท่ีซ่ึง
ไดตอบวาพังหมดแลว ผมวาไมคุมกับงบประมาณท่ีเราอนุมัติไป ขอเรียนประธานสภาเทศบาล
ผานไปถึงนายกเทศมนตรีวา ชวยกําชับนิดนึงวาเวลาจัดซ้ือจัดจัดจางขอใหหาเครื่องท่ีมีคุณภาพ
คุมคากับงบประมาณท่ีจาย  แลวไมทราบวาเครื่องหายเดิมไปไหนหมด สวนใหญหลายคนซ้ือมา
ใชสวนตัว และครุภัณฑเก่ียวกับเครื่องปรับอากาศติดท่ีหองท่ีพนักงานนอนใชหรือไม ซ่ึงผมก็
เห็นดวย พอติดไปแลวจะมีความสบายข้ึน ขนาดไมติดก็ยังไมตื่น ถาติดไปแลวอยากให
กระตือรือรนสักนิด 

นายดนัยฯ ใหผู ท่ีเก่ียวของทําบันทึกรายงานสิ่งท่ีทานสมาชิกสภาไดพูดไปเม่ือสักครูนี้วามีขอเท็จจริง
อยางไร ท่ีมีเสียหายแลวใครเปนผูรับผิดชอบ เรื่องนี้จะเก่ียวของกับคะแนนประเมินดวย                
ใหผูรับผิดชอบรายงาน ซ่ึงจะมีผลกับการประเมินดวย จะนําเรื่องท่ีทานไดแนะนําไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขออนุมัติ
ตอสภาเทศบาล 



 

 
๑๐ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563  ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑสํารวจ ครุภัณฑ
สํานักงาน   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 
 
ระเบียบวาระที่  9  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน 
                    โครงการสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการ

กอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน กันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
         ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน กันเงินไวเบิก
เหลื่อมป กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  งบประมาณ  800,000 
บาท ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖2  มีมติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมและมีมติอนุมัติกันเงิน
กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคาร 
โครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน 

เหตุผล 
          เนื่องจากโครงการกอสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน ดําเนินการในพ้ืนท่ีเชาท่ีดินวัดยาง(ราง) 

ซ่ึงตามซ่ึงตามขอตกลงในสัญญาเชาท่ีดิน “ถาผูเชามีความประสงคจะปลูกสรางอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางใด ๆ ในท่ีดินเชาตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนหนังสือกอนจึงกระทําได” 
เทศบาลตําบลพิมายไดทําหนังสือขออนุญาตปลูกสรางอาคารในท่ีดินเชา ตามหนังสือเทศบาล
ตําบลพิมาย ท่ี นม 56101/453 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวาง
ประสานงานยงัไมไดรับหนังสือตอบกลับจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ทําใหเทศบาล
ตําบลพิมายยังไมสามารถดําเนินการจัด ซ้ือจัดจางได ทันในป งบประมาณ พ.ศ.256           
และพิจารณาแลวเห็นวาจะตองดําเนินการตามโครงการตอไป  

 
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               



 

 
๑๑ 

พ.ศ.2547แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561  หมวด 5  ขอ 59  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตินี้หรือไม ถาไมมีจะ
ขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการสรางหองน้ําเพ่ือประชาชน
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 
 

ระเบียบวาระที่  10  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพันในหมวดครุภัณฑ งบประมาณรายจาย 
                     ประจําป 2563 
                     ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา 
   -เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  เครื่อง 

-เครื่องพิมพ Network  เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง  
-เครื่องพิมพ Multifunciton เลเซอร จํานวน  1  เครื่อง 

                     ครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
   -เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  2  เครื่อง 

-เครื่องพิมพ Network  เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง  
-เครื่องพิมพ Multifunciton เลเซอร จํานวน  1  เครื่อง 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ  ดวยเทศบาลตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2563 ตามมติสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ซ่ึงไดอนุมัติโอนงบประมาณตั้ง
จายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2563 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
ประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังตอไปนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 ดังตอไปนี้  
1. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  เปนเงิน   60,400.-บาท (-หกหม่ืนสี่รอยบาทถวน-) 
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง     เปนเงิน  44,000 บาท 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ Network เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน    8,900 บาท 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน    7,500 บาท 



 

 
๑๒ 

2. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 60,400.-บาท (-หกหม่ืนสี่รอยบาทถวน-) 
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง     เปนเงิน  44,000 บาท 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ Network เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน    8,900 บาท 
- จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน    7,500 บาท  

เหตุผล 
            เนื่องจาก เปนการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในการบริหารงบประมาณ จึงไดนําเงินงบประมาณท่ีเหลือจาย หรือมีความจําเปน
นอยกวา และไมจําเปนตองใช ไปดําเนินการจัดทําโครงการเรงดวน นั้นเปนชวงเวลาท่ีใกลสิ้น
ปงบประมาณ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและดําเนินการใหแลวเสร็จทันใน
ปงบประมาณ ๒๕๖3 นี้  นายกเทศมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นวา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตองการนําเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป ๒๕๖3 ในสวนท่ีไม
สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามหลักการขางตน  
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ ๕๙ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไปนี้  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   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 
 
ระเบียบวาระที่  11  ญัตติขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2563 
                    ครุภัณฑโรงงาน โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้ง 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายดนัยฯ ดวยกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

 
๑๓ 

 
หลักการ 

      ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังนี้ 

ขอความเดิม ขอความใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ 
ครุภัณฑโรงงาน 
โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้ง รายละเอียดดังนี้ 
- ขนาดใบเลื่อย 10 นิ้ว 40 ฟน 
- รูเพลาขนาด 25.4 มม. 
- ความเร็วใบเลื่อย 5000 รอบตอนาที  
- ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 90 องศา : 76 มิลลิเมตร  
- ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 45 องศา : 64 มิลลิเมตร  
- Dado Blade ตัดไดกวางสุด ๑/๒” (12.7 มม.)  
- Dado Blade ใสไดสูงสุด 6” (152.4 มม.)  
- ระบบไฟ 220-240 โซลต /50 เฮิรตซ  
- มอเตอรขนาด 1800 วัตต  
- ขนาดโตะ 76.00x 69.00 x 34.00 ซม. 
- ระบบเบรคฉุกเฉินเพ่ือการหยุดไดอยางรวดเร็ว  
- สามารถปรับเอียงใบเลื่อยได 0-45 องศา  
- สามารถปรับใบเลื่อยข้ึน – ลง หรือต่ํา – สูง ได 
งบประมาณ 20,000 บาท 
  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภณัฑ 
ครุภัณฑโรงงาน 
โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้ง รายละเอียดดังนี้  
- ขนาดใบเลื่อย 10 นิ้ว 40 ฟน 
- รูเพลาขนาด 25.4 มม. 
- ความเร็วใบเลื่อย 5000 รอบตอนาที  
- ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 90 องศา : 76 มิลลิเมตร  
- ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 45 องศา : 64 มิลลิเมตร  
- Dado Blade ตัดไดกวางสุด ๑/๒” (12.7 มม.)  
- Dado Blade ใสไดสูงสุด 6” (152.4 มม.)  
- ระบบไฟ 220-240 โซลต /50 เฮิรตซ  
- มอเตอรขนาด 1800 วัตต  
- ขนาดโตะ 76.00x 59.00 x 34.00 ซม. 
- ระบบเบรคฉุกเฉินเพ่ือการหยุดไดอยางรวดเร็ว  
- สามารถปรับเอียงใบเลื่อยได 0-45 องศา  
- สามารถปรับใบเลื่อยข้ึน – ลง หรือต่ํา – สูง ได 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

เหตุผล 
           เนื่องจากครุภัณฑดังกลาว ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 

มีความจําเปนตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงตองหาซ้ือในทองตลาด               
แตเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในเรื่องขนาดของโตะซ่ึงท่ีกําหนดไวเดิม ไมสามารถหาซ้ือได              
ในทองตลาด คาดวาอาจจะเกิดจากการบันทึกขอมูลตัวเลขผิดพลาดต้ังแตข้ันตอนการจัดทํา 
รางเทศบัญญัติ ดังนั้นจึงมีความจําเปนขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยวิธีงบประมาณขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณ งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตอไป  



 

 
๑๔ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้หรือไม ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2563 ครุภัณฑโรงงาน โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้งจํานวน  10  เสียง  
ดังนี ้

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระที่  12  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                     ครุภัณฑโรงงาน โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้ง 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 ครุภัณฑโรงงาน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 
หลักการ 

  ขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563   
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  ครุภัณฑโรงงาน 
  โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้ง รายละเอียดดังนี้  
  - ขนาดใบเลื่อย 10 นิ้ว 40 ฟน 
  - รูเพลาขนาด 25.4 มม. 
  - ความเร็วใบเลื่อย 5000 รอบตอนาที  
  - ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 90 องศา : 76 มิลลิเมตร  
  - ความหนาในการตัดสูงสุดท่ี 45 องศา : 64 มิลลิเมตร  
  - Dado Blade ตัดไดกวางสุด ๑/๒” (12.7 มม.)  
  - Dado Blade ใสไดสูงสุด 6” (152.4 มม.)  
  - ระบบไฟ 220-240 โซลต /50 เฮิรตซ  
  - มอเตอรขนาด 1800 วัตต  
  - ขนาดโตะ 76.00x 59.00 x 34.00 ซม. 
  - ระบบเบรคฉุกเฉินเพ่ือการหยุดไดอยางรวดเร็ว  
  - สามารถปรับเอียงใบเลื่อยได 0-45 องศา  



 

 
๑๕ 

  - สามารถปรับใบเลื่อยข้ึน – ลง หรือต่ํา – สูง ได 
  งบประมาณ 20,000 บาท 

เหตุผล 
 เนื่องจาก กองชางไดดําเนินการสํารวจรายละเอียดของโตะพรอมเลื่อยวงเดือนแบบ            
มีขาตั้ง ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ แตปรากฏวาขนาดโตะตามท่ีกําหนดไวมีความคลาดเคลื่อน 
ไมสามารถหาซ้ือได ซ่ึงขอผิดพลาดดังกลาวอาจจะเกิดจากการบันทึกขอมูลตัวเลขผิดพลาด 
ตั้งแตข้ันตอนการจัดทํารางเทศบัญญัติ ทําใหตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประกอบกับไดรับแจงจากกองคลังวา เงินรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเทศบาลยังไม
เพียงพอ ทําใหตองกันเงินไวสําหรับเปนคาใชจาย รายจายประจํากอน ใหชะลอการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง หรือการดําเนินโครงการตางๆ ออกไปกอน จึงทําใหกองชางยังไมสามารถ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดทันภายใน 30 กันยายน 2563 แตยังมีความจําเปนตองดําเนินการ
ตอไป 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
พ.ศ.2547 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  
นางสมสุขฯ อยากเรียนถามวาเงินท่ีขออนุมัติตอสภาทองถ่ิน สภาทองถ่ินนั้นอนุมัติไดตอไปอีกไมเกิน

ระยะเวลา หนึ่งป แสดงวาในระยะเวลาหนึ่งปถาเราไมไดทําเปนอันวาตกไปใชหรือไม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของชวยตอบคําถามของสมาชิกสภาเทศบาล 
นายอุทิศฯ ในสวนของการกันเงินมี 2 กรณี ขอสรุปดังนี้ กรณีแรกคือกันเงินกรณีท่ีกอหนี้ผูกพัน ตั้ง

งบประมาณแลวเรากอหนี้ผูกพันแลวจายไมทันภายในปงบประมาณใหเปนอํานาจอนุมัติของ
ผูบริหารทองถ่ิน แตในกรณีท่ียังไมไดกอหนี้ผูกพันแลวอยูระหวางการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
แตยังไมไดกอหนี้ผูกพันใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ของปนี้เราตั้ง 2563 ไมสามารถ
กอหนี้ผูกพันป 2564 สิ้นป 64 แลวยังไมไดดําเนินการอีกใหขยายตอไปไดอีกหนึ่งปขอสภาอีก
เชนเดียวกัน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้ ถาไมมีจะขอมติจากท่ี
ประชุมสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 ครุภัณฑโรงงาน โตะพรอมเลื่อยวงเดือน แบบมีขาตั้งจํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 



 

 
๑๖ 

  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 

ระเบียบวาระที่  13  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                       โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตําบล              
พิมาย  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี ้

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 โครงการ

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตําบลพิมาย งบประมาณ 1,600,000 บาท       
ตามรายการดังตอไปนี้ 

  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 
  -ยกระดับถนนลูกรัง ถนนทุงเลนทอง 1 กวาง 5.50 เมตร ว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 

เมตร ถนน ค.ส.ล.กวาง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 700 
ตร.ม. 

  -ยกระดับถนนลูกรัง ถนนทุงเลนทอง 2 กวาง 5.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร ถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
600 ตร.ม. 

  -ยกระดับถนนลูกรัง ถนนทุงเลนทอง กวาง 5.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร ถนน ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,500 ตร.ม. 

เหตุผล 
          เนื่องจาก ในการบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ท่ีผานมาเทศบาล
ตําบลพิมาย มีโครงการจํานวนมากโดยเฉพาะในการจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีมีระเบียบฯข้ันตอน
มากมาย ประกอบกับบุคลากรดานชางเขียนแบบไมเพียงพอ ระยะเวลาท่ีเหลือไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน และดําเนินการใหแลวเสร็จทันในปงบประมาณ 2563 นี้ ประกอบกับ
ไดรับแจงจากกองคลังวา เงินรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเทศบาลยังไมเพียงพอ ทําใหตองกันเงิน
ไวสําหรับเปนคาใชจาย รายจายประจํากอน ใชชะลอการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง หรือดําเนิน
โครงการตางๆ  จึงตองกันเงินงบประมาณประจําป 2563 ในสวนท่ีไมสามารถกอหนี้ผูกพันได
ทันตามหลักการขางตน เพ่ือจะไดสามารถดําเนินการตอไปตามระเบียบฯ 



 

 
๑๗ 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป จึงเรียนมา        
เพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย   เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติขอ
ความเห็นชอบในญัตตินี้จากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 
จํานวน  9  เสียง  ดังนี ้

 1) นายชุม  เผือกกลาง        2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นางนิตยา นาบํารุง            5) นางสมสุข  อยูสุข         6) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา       
                    7) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม          8) นายมงคล  เสาวภา       9) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในที่ประชุม จํานวน 2 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 2)นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 

 
ระเบียบวาระที่  14  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                    โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมือง 
                    ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองในเขตเทศบาล
ตําบลพิมาย กันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
           ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ตาม

รายการดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมือง ในเขต

เทศบาลตําบลพิมาย งบประมาณ 500,000 บาท 
เหตุผล 



 

 
๑๘ 

            ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2562 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2562 อนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมือง ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

งบประมาณ  500 ,000  บาท นั้ น  เนื่ องจากเทศบาลตํ าบลพ ิมาย  ได ดํ า เน ินการ                      
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ขณะนี้อยูในขั้นตอนเรียกผูรับจางลงนามในสัญญาจาง ซึ่งคาด
วา จะกอหนี้ผูกพันไมทันภายใน 30 กันยายน 2563 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงิน 

            ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

            กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ งแลว หากองคกรปกครอง                   
สวนทองถ่ิน ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่ง
ปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณี    มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการ
ดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว  

            กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน  
            เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน  ตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค

สองแลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวน
นั้นตกเปน เงินสะสม  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย                
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 
2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองใน
เขตเทศบาลตําบลพิมาย จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
 



 

 
๑๙ 

ระเบียบวาระที่  15  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 2562 
                    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 4 ลอ (รถอีแตน) แบบกระบะเททายและเปดขาง  
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง กันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562                      

ตามรายการดังตอไปนี้ 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 4 ลอ (รถอีแตน) แบบกระบะเททายและเปดขาง 
งบประมาณ 450,000 บาท 

เหตุผล 
           ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 
2562 วันท่ี 27 กันยายน 2562 อนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายกัน
เงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําป 2562 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
(รถการเกษตร 6 ลอ  แบบกระบะเททายและเปดขาง เครื่องขับเคลื่อนขนาด 15 แรง 
โครงสรางเหล็ก) งบประมาณ 450,000 บาท แตเนื่องจาก รถการเกษตร 6 ลอ ไมสามารถ
จดทะเบียนขนสงได ดังนั้นเพ่ือทดแทนคันเดิมซ่ึงมีสภาพชํารุดทรุดโทรม เนื่องจากสภาพการใช
งานมาเปนเวลานาน 32 ป ไมมีความพรอมและปลอดภัยในการใชงาน และเทศบาลตําบล                
พิมายใชรถการเกษตร เปนเครื่องมือหลักเอนกประสงคในงานสวนสาธารณะ จึงมีความจําเปน
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายกันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน ดังกลาว 
เปลี่ยนแปลงเปนครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 4 ลอ (รถอีแตน) แบบกระบะ
เททายและเปดขาง งบประมาณ 450,000 บาท ซ่ึงไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เม่ือคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2563  วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
แลวนั้น จากเหตุผลดังกลาวทําใหยังไมไดดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงคาดวาจะ
กอหนี้ผูกพันไมทันภายใน 30 กันยายน 2563 ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงิน 

           ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  



 

 
๒๐ 

                              กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอ
สภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง
มีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไว  

             กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน 
               เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน  ตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค

สองแลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจํานวน
นั้นตกเปน เงินสะสม    จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลพิมายอนุมัติใหความเห็นชอบ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 
2563 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถการเกษตร 4 ลอ (รถอีแตน) แบบกระบะเททาย 
และเปดขาง จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระที่  16  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน 
 และส่ิงกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
                    โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้ง

จายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลกัการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563  ดังตอไปนี้ 

โอนลด โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
หมวด เงินเดือน 
-ประเภท เงินเดือนพนักงาน   

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 



 

 
๒๑ 

งบประมาณตั้งไว  1,789,920 บาท  
คงเหลือ 571,260  บาท  
โอนลด  60,000 บาท  
 

โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล 
ขนาด 300 มม.แผงโซลา 10 วัตต  บริเวณทางแยก
หนาวัดสระเพลงและจุดอ่ืนๆ 
(ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลพิมาย 
หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 1) 
โอนเพ่ิม/ตั้งจายรายการใหม 60,000 บาท 
 

เหตุผล 
            โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลลขนาด 300 มม.แผงโซลา 10 วัตต       

พรอมอุปกรณ บริเวณทางแยกหนาวัดสระเพลงและจุดอ่ืนๆ ยังไมไดบรรจุอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 และจากการตรวจสอบงบประมาณ
สามารถโอนลดงบประมาณมาตั้งจายรายการใหม 

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

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการติดต้ังโคมไฟเหลือง
กระพริบโซลาเซลล จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 
ระเบียบวาระที่  17  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 2563 
                    โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ   ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย มีความประสงคขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังตอไปนี้ 



 

 
๒๒ 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563   
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  -งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล ขนาด 300 มม.แผงโซลา 10 วัตต  

บริเวณสามแยกหนาวัดสระเพลงและจุดอ่ืนๆ  
  งบประมาณ 60,000 บาท 

เหตุผล 
            ตามท่ีเทศบาลตําบลพิมาย บรรจุโครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล 

ขนาด 300 มม.แผงโซลา 10 วัตต บริเวณสามแยกหนาวัดสระเพลงและจุดอ่ืนๆ งบประมาณ 
60,000 บาท ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลพิมาย ประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 และไดขออนุมัติสภาเทศบาล
โอนตั้งจายรายการใหม ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 ฉะนั้นจึงไม
สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ 2563 จึงมีความจําเปนขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได
กอหนี้ผูกพัน ประจําป 2563 โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล ขนาด 300 
มม. แผงโซลา 10 วัตต บริเวณสามแยกหนาวัดสระเพลงจุดอ่ืนๆ งบประมาณ 60,000 บาท 

            เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีจะขอมติจาก
ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบโซลาเซลล จํานวน  10  เสียง  ดงันี้ 

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

                    7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา      8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม     9) นายมงคล  เสาวภา      
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    
     ไมเห็นชอบ - ไมมี – 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จํานวน 1 คน ไดแก 1) นายทองแถม  สมนิยม 
     งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
 

 



 

 
๒๓ 

ระเบียบวาระท่ี 18  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 19  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการปรึกษาหารือในวาระเรื่องอ่ืน ๆ  
นายเปรมศักดิ์ฯ สอบถามเรื่องเงินสะสมของเทศบาลตําบลพิมายจริงๆแลววามีเหลืออยูเทาไรและจะสามารถ

นํามาใชจายเพ่ือบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับพ่ีนองประชาชนไดหรือไมขนาดไหน 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญคณะผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของชวยชี้แจง 
นางนงลักษณฯ ขอรายงานยอดเงินสะสมป ณ ปจจุบันตอนนี้ จํานวน 60,584,000 บาท ซ่ึงเงินตัวนี้ยังไมได

กันเงินตัวท่ีกฎหมายกําหนด ถากันเงินตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวสามารถใชได 21,123,292 
บาท ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเรายังไมไดปดงบคะ  

นายดนัยฯ ตอนนี้ยอดจริงเงินสมท่ีเหลืออยูจริง ๆ คือ ยอด 60,584,000 บาท สวนหักอะไรบางขอให  
ทางผอ.คลัง ไดแจงรายละเอียดใหทางสภาเทศบาลทราบในครั้งตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
นางสมสุขฯ สอบถามเรื่องเดิมๆ คือ เรื่องความคืบหนาในการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย วาได

ขณะนี้เราไดดําเนินการไปถึงข้ันไหนแลวและเหลืออีกก่ีข้ันตอนท่ีเราจะสามารถวางศิลาฤกษได
ทัน 

นางนงลักษณฯ ขอรายงานเรื่องกอสรางอาคารสํานักงานอยูในกระบวนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเราได
ร าค ากล างม าแล ว  อยู ระห ว า งคณ ะกรรมการ กํ าห น ดราค ากล าง  ร า งขอบ เขต                               
ซ่ึงคณะกรรมการฯดําเนินการขออนุมัติเสร็จก็จะเปนการประกาศ ก็คาดวานาจะประมาณอีก 2 
เดือน ถารางขอบเขตของงบประมาณไหลมา วงเงินขนาดนี้ตองใชระยะเวลาประกาศ 12 วัน
ทําการ ซ่ึงไดคํานวณระยะเวลาเผื่อเวลาในการดําเนินการก็ประมาณ 2 เดือน เราก็สามารถไดผู
รับจางถามีผูรับจางเสนอ เม่ือไดผูรับจางแลวเราก็จะประสานไปยัง กสท. ซ่ึงกําหนดใหเรากอ
หนี้ผูกพันภายในเมษายน 2564 ถาหากเราดําเนินการไมทันก็จะตองตกไป ซ่ึงทางคณะทํางาน
ก็จะพยายามดําเนินการ 

นายพิศิฏฐฯ ไดมีโอกาสไดเปนพิธีกรงานวัดในเขตเทศบาล ก็มีพอคาคหบดีท่ีอยูในตลาดพิมาย หลายๆทาน
นั่งคุยกันเก่ียวกับเรื่องเทศบาลของเราในเรื่องการแจกหนังสือจายหนังสือถึงผูท่ีจะเขามารวม
กิจกรรม หรือจะเขามารวมงานของเทศบาลตําบลพิมายของเรา เขาบอกวาเราแจกหนังสือ
ลาชา นาจะบอกลวงหนาสัก 2-3 วัน และก็มีหลายๆ ชุมชนมาแจงผมวาแจกหนังสือลาชา  
ฝากประธานสภาผานไปยังผูท่ีสวนเก่ียวของกับเรื่องการออกหนังสือมาประชุมหรืออบรม   

นายคณาจารยฯ ขอใหชวยกําชับลูกนองใหออกหนังสือใหมีระยะเวลา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด

ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน และขอเรียนเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหารกลาง
วันท่ีทางเทศบาลตําบลพิมายไดจัดเตรียมได ณ รานศรีตาล 

 
ปดประชุมเวลา   12.50    น. 



 

 
๒๔ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี         ตุลาคม 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)  
 
 
 
                                               -รับรองรายงานการประชุมสภาแลว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
                                                 สมัยประชุมสามญั สมัยที่ 4 ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
 
 
                                                                             (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
                                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
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