
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมวิสามัญ   ประจําป ๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
………………… 

 

ผูเขาประชุม 
 ๑.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๒.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๓.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๔.  นายชัยวัฒน สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๕.  นายทองแถม สมนิยม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๖.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๗.  นางนิตยา  นาบํารุง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๘.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๙.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๐.  นายมงคล  เสาวภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๑.  นางสมสุข  อยูสุข   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๒.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 ๑๓.  นายศิระ   จันทวร   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 ๑.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๒.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๓.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร  รองนายกเทศมนตรําตบลพิมาย 
 ๔.  นายวิมล  มะลิลา   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๕.  นายพยุงพงษ พงษพิมาย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 ๖.  นางมณีรัตน มะระเว   ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๗.  นายฐิติพงศ  คงแยม   ผูอํานวยการกองชาง 
 ๘. นางสาวเกศรา เชื้อบัณฑิต  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๙. นางสาวอุมา  สวางศรี   เจาพนักงานธุรการ ๕ 
 ๑๐. นางปทิดา  อินทรภู   ผูชวยผูใหญบานหมู ๑๔ 
 ๑๑. นางศิริพร  อาจหาญ  ชุมชนวังบูรพา 
 ๑๒. นางจินตนา พงษพิมาย  ผูใหญบานหมู ๒ 
 ๑๓.นางบุญผอน การคา   ประธานชุมชนสามสระสามัคคี 
 ๑๔. นายไพฑูรย สมบัติสวัสดิ์  ผูทรงคุณวุฒิ ต.ในเมือง หมู ๑ 

๑๕. นางสุชาดา      ศิวะโรจนจินดา  ผูใหญบานหมู ๑๔ 
 ๑๖. นางน้ําฝน  สมิงรัมย   ผูใหญบานหมู ๑๗ 
 ๑๗. นายเศรษฐกิตติ์ ศรีพินิจภัทร  กํานันตําบลในเมือง 



 ๒ 

เปดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายศิระ  จันทวร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  นายบุญชัย  
ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายศิระ  จันทวร  อาน
ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายสมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๕           
และนายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย สมัยประชุมวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๕ ดังนี้   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

นายบุญชัย - เนื่องจากทางเทศบาลตําบลพิมาย ไดรับแจงจากอําเภอพิมายเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ ซ่ึงในการจัดงานครั้งนี้จะจัดท่ีลานพรหมทัต ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ซ่ึงรายละเอียดกําหนดการจะแจงใหทราบอีกครั้งในนามของสมาชิกสภาเทศบาล และในสวนของ
ชุมชนตัวแทนชุมชนตาง ๆ  

ท่ีประชุม - กอนเริ่มการประชุมในระเบียบวาระการประชุมตอไปนั้นนะครับ ผมขอปรับเปลี่ยนระเบียบ
วาระการประชุม โดยขอมติความเห็นชอบจากท่ีประชุม อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๘ ดังนี้ ครับ 
๑. ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขอความเห็นชอบการขอใชท่ีราชพัสดุ เพ่ือกอสรางสํานักงานเทศบาล

ตําบลพิมาย ขอปรับเปลี่ยนจาก “ระเบียบวาระท่ี ๔“ เปน “ระเบียบวาระท่ี ๕“ 
๒. ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

(โครงการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา) ขอปรับเปลี่ยนจาก 
“ระเบียบวาระท่ี ๕“ เปน “ระเบียบวาระท่ี ๔“ 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทญัตติขอความเห็นชอบการสลับระเบียบวาระการประชุม 
จากวาระท่ี ๔ ญัตติขอความเห็นชอบในการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมาย ใหมาอยูในระเบียบวาระท่ี ๕ โดยใหระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติขอความ
เห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม มาอยูในระเบียบวาระท่ี ๔  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

- การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 255๕  
      วันท่ี ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

นายบุญชัย - มีทานใดตองการแกไขในรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล 
มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี ๒ประจําป ๒๕๕๕ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทูถาม 

- ไมมี - 
 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม  
(โครงการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา) 
 

นายบุญชัย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัย - ดวยอําเภอพิมาย   แจงวาศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา  

ไดจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการสรางพลังสังคม และนําผูเสพเขา
รับการบําบัดรักษาตลอดจนติดตามและสงเสริมอาชีพจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาวจากเทศบาลตําบลพิมาย  
จํานวน ๖๐,๐๐๐  บาท  ขาพเจาขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณรายจายตั้งจายเปนรายการใหม 
หมวด เงินอุดหนุน ประเภท  อุดหนุนสวนราชการ  อุดหนุนโครงการแกไขและปองกันปญหายา
เสพติดจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  ของสํานักปลัดเทศบาล  เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณดังกลาวไว ดังนั้น  จึงมีความประสงคขอโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล            
พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ สมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดอยากไดขอมูลเพ่ิมเติมหรืออยากใหชี้แจงเพ่ิมเติม ก็ขออนุญาตมอบหมายใหหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายบุญชัย - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม คือในญัตตินี้นายกเทศมนตรีไดอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิ กลาวคือ เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้  

 (๑) เงินเดือน  
(๒) คาจาง  
(๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ  
(๔) คาใชสอย  
(๕) คาวัสดุ  
(๖) คาครุภัณฑ  
(๗) คาท่ีดินสิ่งกอสรางและทรัพยสินอ่ืน  
(๘) เงินอุดหนุน  
(๙) รายจายอ่ืนใดตามขอผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กําหนดไว  
และในมาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) หมายถึงเงินอุดหนุน การจายเงิน

เพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ดังนั้น จึงเปน
อํานาจของสภาเทศบาลท่ีจะใหความเห็นชอบ มีทานใดอภิปรายม้ัยครับ 

นายคณาจารย - ญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจายเปนการรายใหม ซ่ึงผมเห็นดีดวย เพราะวาตอนนี้
ยาเสพติดมันระบาดท่ัวพิมาย ท้ังประเทศก็วาได การโอนไปตั้งจายเปนการดี ผมวาทานเสนอขอ
โอนมาดีมาก เปนโครงการท่ีเยาวชนเราจะไดปลอดจากยาเสพติด และไดรับการอบรมเพราะวา
ไดขาววาไดจัดตั้งเปนศูนยท่ีพิมายดวย ซ่ึงเปนการดีท่ีไดโอนงบประมาณตัวนี้เขาไปชวยเหลือใน
การบําบัดยาเสพติด ซ่ึงผมเห็นดีดวย 

นายบุญชัย - มีทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล 
มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทญัตติขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการ

ใหม (โครงการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา)    



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติขอความเห็นชอบการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
 ตําบลพิมาย  
 

นายบุญชัย - ในเรื่องนี้ผูเสนอญัตติเปนนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย จึงขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ได
ชี้แจง 

นายดนัย - ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ปจจุบันไมมีท่ีทําการอาคารสํานักงานเปนการถาวร  และไดเชา
อาคารพานิชยของเอกชนเปนท่ีตั้งของสํานักงานไวสําหรับบริการประชาชน  ซ่ึงสถานท่ีคับแคบ
ไมสะดวก ในการปฏิบัติงานกับภารกิจ  หนาท่ี  ในการใหบริการสาธารณะในดานตางแก
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังเมืองพิมายเปนเมืองแหงการทองเท่ียว มีประเพณี 
วัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาศึกษาดูงาน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดหา
ท่ีดินเพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงาน ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีราชพัสดุทะเบียน เลขท่ี นม ๖๐๑ ท่ีอยู
ในการครอบครองดูแลของโรงเรียนพิมายวิทยา มีความเหมาะสมในการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมาย และสวนประกอบตางๆ เชน ลานจอดรถ ลาปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ฯลฯ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 

นายบุญชัย - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม 
นายพิศิฏฐ - ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดนําเสนอท่ีจะขอใชท่ีราชพัสดุท่ีอยูในการดูแลของโรงเรียนพิมายวิทยา

เพ่ือจัดสรางสํานักงานเทศบาลถาวรนั้น กระผมเห็นดวยอยางมาก เพราะวาจากการท่ีไดลงพ้ืนท่ี
ไปพบกับพ่ีนองประชาชนในเขตชุมชนท้ัง ๑๕ ชุมชน และในหลายๆงาน ไมวาเปนงานของ
เทศบาลท่ีจัดข้ึน พ่ีนองชาวพิมายในเขตชุมชนมีหลายทานถามวา เม่ือไรเทศบาลตําบลพิมายจะมี
สํานักงานถาวร ผมก็บอกวาจากการท่ีเราไดลงพ้ืนท่ีกอนท่ีเราจะดําเนินการลงเลือกตั้ง                 
และหลังจากท่ีเราไดรับเลือกตั้งเขามาแลวพ่ีนองก็ถามอีกวา ไดท่ีสรางสํานักงานหรือยัง บริเวณ
จุดตรงไหน เราก็ตอบไปวาเปนพ้ืนท่ีของโรงเรียนพิมายวิทยา สวนตรงขามกับตลาดแปด จากท่ี
เราพูดไปลักษณะแบบนี้ชาวบานทุกคนก็เห็นดวยอยากจะไดจุดตรงนั้น เพราะวาถาเราเดินทางมา
จากจังหวัดบุรีรัมยหรือจากเขตจังหวัดอีสานใตจะผานเขาประตูเมืองของพิมาย จะเห็นลักษณะวา
ถาเราจัดสรางตรงนั้นจะสงางามมาก ซ่ึงพ่ีนองประชาชนไดเห็นตรงนั้น อยากจะใหเราสราง
บริเวณตรงนั้น แตก็มีปญหาอยูเรื่องเก่ียวกับเรื่องบอน้ําท้ิงเสียตรงนั้น กลัววาจะมีกลิ่นเหม็น            
ซ่ึงก็มีการแนะนํา  สวนมากแลว ๑๐๐% อยากจะใหสรางบริเวณของโรงเรียนพิมายวิทยา 

นายบุญชัย - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปราย 
นายคณาจารย - ผมเห็นดีดวยกับทานพิศิฏฐ เรือนใหม ท่ีตรงนี้เราไดตอสูมาสมัยไดรับการเลือกตั้งยกทีม          

ครั้งกอน สมัยเม่ือ ๘ ปท่ีผานมา ชาวบานก็อยากได และสมัยนี้ชาวบานอยากเห็นจริงๆ และท่ี
ตรงนี้มีความเหมาะสม คือเปนท่ีท่ีทําแลวจะโดดเดนเหมือนนโยบายท่ีทําไว ผมจึงมีความเห็นวา
อยากจะไดมาก ๆ และชาวบานอยากเห็นจริงๆวาเทศบาลตําบลพิมายจะไดสํานักงานท่ีตรงไหน               
เขาก็บอกวาถาไดท่ีของโรงเรียนพิมายซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ แตเปนการดูแลของโรงเรียนพิมายวิทยา          
เราจะตองนําเขาสภาเพ่ือขออนุมัติ ซ่ึงพวกเราสมาชิกสภาเห็นดีดวย 

นายบุญชัย - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม 
นายทองแถม - ท่ีตรงนี้สมัยกอนเม่ือป ๒๕๓๕ -๒๕๓๖ ผมไดเคยไปคุยกับทางโรงเรียนพิมายวิทยา โดยทาน

รองผูอํานวยการ ตอนนี้ทานไดเสียชีวิตคือนายนิพันธ เพ็ชรโต เคยไดใหทางวาจามาโดยตลอด 
และเขาท่ีประชุมของโรงเรียนก็ไมผาน แตชวงหลังไดเขามายกทีมกับนายพยุงพงษ ซ่ึงเปน
ผูบริหาร ก็ไปขออีกครั้ง สวนตัวทุกคนก็จะใหทุกครั้งแตพอเขาท่ีประชุมของโรงเรียนก็ไมผาน         



 ๕ 

แตครั้งนี้คณะผูบริหาร การประสานงานก็หวังวาคณะผูบริหาร และอดีตนายกเทศมนตรีท่ีเปนท่ี
ปรึกษาก็เคยทํามาแลว แตไมสําเร็จ แตครั้งนี้ก็เชื่อม่ันในตัวผูบริหาร การประสานงานกับทาง
โรงเรียนพิมาย ซ่ึงเปนเจาของท่ีก็นาจะเห็นใจ เม่ือสมัยกอนก็เคยขอท่ีจะสรางอาคารสํานักงาน 
ตรงท่ีสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กนี้ก็ขอไดงาย เพราะวาผมรุนนายสมหมาย แกวเพ็ชร ไดคุยกับ
เจาของท่ีราชพัสดุ ซ่ึงเม่ือกอนนั้นท่ีตรงไปรษณียทางผูบริหารไดเชาไว  ผมก็ไปขอแบงเขาก็ยอม
คืนท่ีราชพัสดุให และเราก็ไปทําเรื่องขอท่ีจังหวัดเขาก็ให แตก็มีปญหากับกรมศิลปากรตอนถมท่ี
ท่ีจะสรางสํานักงาน ก็เลยไมไดสราง แตครั้งนี้ก็ฝากความหวังไวกับทานคณะผูบริหาร เพราะทาน
ไดประสานงานมาโดยตลอด และผมขอสนับสนุนโครงการและนโยบายนี้ 

นายเอกสิทธิ์ - อยากสอบถามครับวา เปนความรูไววาข้ันตอนการขอใชท่ีตรงนี้ตองใชระยะเวลานานหรือไม 
เผื่อวาพ่ีนองประชาชนถามก็จะไดอธิบายใหถูกตอง 

นายบุญชัย - เชิญทานนายกเทศมนตรี กรุณาใหขอมูลเพ่ิมเติมครับ 
นายดนัย - ถาเปนข้ันตอนนี้ไมนาน  คือเรื่องวาจาเราไดคุยกันไวหมดแลว แตเราจะใชมติของท่ีประชุมสภา

เราก็จะเรงดําเนินการเร็วท่ีสุด เร็วเทาไหรก็เร็วเทานั้น พอมติจากท่ีประชุมสภาเขาไปถึงผูบริหาร
โรงเรียนก็จะประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะตองมีหลายภาค
สวน ท้ังผูปกครอง ศิษยเกา คณะครู นักเรียน ผูทรงคุณวุฒิในหลายๆ ดาน ก็จะเรียกประชุม แลว
ก็จะหยิบมติของเราเขาประชุมในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ถาถามวาใชเวลาเทาไหร 
ถาโรงเรียนทําใหเราเร็วก็เสร็จเร็ว พอผานจากเรื่องของโรงเรียนแลวก็จะยื่นไปท่ีกรมธนารักษขอ
ยกเลิกใชพ้ืนท่ี ซ่ึงเขาจะนํามติ ท่ีประชุมของเขาไปขอยกเลิกใชพ้ืนท่ี เม่ือยกเลิกใช พ้ืนท่ี             
ทางเทศบาลตําบลพิมายก็ไปขอใชพ้ืนท่ีตอ ซ่ึงก็มีข้ันตอนซ่ึงเวลาก็คงไมเร็วและไมชาเทาไร              
ปนี้กระบวนการนี้คงจะเคลื่อนไปไดมากพอสมควร สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวแบบแปลน
การกอสรางอาคารสํานักงานนั้นหากทานสมาชิกอยากทราบ ผมขออนุญาตทานประธานสภา          
ใหทานเลขาฯวิมลชวยชี้แจงครับ  

นางสมสุข - ก็ขอสนับสนุนเก่ียวกับการขอใชท่ีราชพัสดุแปลงนี้เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน อยากสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกับแผนท่ีท่ีไดแนบมาพรอมกับเอกสารประกอบการประชุมนี้  

นายบุญชัย - ขอเชิญนายวิมล มะลิลา เลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหชี้แจง
แทน 

นายวิมล - ในแผนท่ีจริงๆ แลวเดิมท่ีดินของโรงเรียนท้ังหมด ๖๐ ไร แตเราจะใชจริง ๖ ไร ใน ๖ ไรนี้จะ
เห็นหนากวาง ๘๐ เมตร ลึก ๑๒๐ เมตร ท่ีกากบาทไวตรงสี่เหลี่ยม สวนหนึ่งท่ีเห็นทางดาน
ขวามือของแบบในอนาคตท่ีเราจะตองจัดใหมันในเรื่องของศูนยกีฬา เราก็เลยออกแบบไปพรอม 
แตจริงๆ แลวเวลาเราจะไปนําเสนอท่ีโรงเรียนเราจะนําเสนอทีละข้ันตอนใหโรงเรียนเขาใจ
มากกวานี้ เราจะทํา Powerpoint ไปนําเสนอ จะเริ่มตั้งแตท่ีดินท่ีวางเปลาและสนามฟุตบอล 
เกา ๆ ของเขา เราก็จะทําอะไรข้ึนมากอนเบื้องตน ในอนาคตตอไปก็จะมีในเรื่องของสนามกีฬา 
และในอนาคตตอไปในซายมือจะมีในเรื่องของศูนยบริการนักทองเท่ียว ศูนยวัฒนธรรมเมือง  
และลานจอดรถนักทองเท่ียว และสถานท่ีท่ีเราจะขายของท่ีระลึก จะอยูทางดานซายของอาคาร 
และในอนาคตตอไปเราก็จะขอในเรื่องท่ีอีกประมาณอีก ๒ ไรตอจากหลังสํานักงาน เราจะขอทํา
แฟลตท่ีพักของพนักงานและเจาหนาท่ีของสํานักงานในอนาคต ซ่ึงทานนายกเทศมนตรีไดรับการ
ประสานจาก ส.ส. เพ่ือท่ีจะเช็คในพ้ืนท่ีท่ีจะถมดิน ซ่ึงไดคํานวณดินไปแลวก็ตกประมาณ ๖ แสน
กวาคิว ถาตีเปนงบประมาณ ๗๐ ลานบาท ซ่ึงไดคุยกับ ส.ส.อยูวา ๗๐ ลานทานไปขุดบาราย          



 ๖ 

พอขุดใชงบ ๔๐ – ๕๐ ลานก็ไดดินประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ คิวก็จะประหยัดคาใชจายและถูกเงิน
ดวยไดท้ัง ๒ อยางในอันเดียวกัน ทางทาน ส.ส.ก็กําลังพิจารณาอยู ถมดินอยางเดียวก็จะสาหัสไป 
ก็ขอชี้แจงในสวนของตรงนี้ สวนเรื่องของราคาก็จะขอชี้แจงอีกครั้ง 

นายบุญชัย - มีทานสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผูบริหารทานใดตองการอภิปราย 

นายดนัย - ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตอจากเลขานุการ เม่ือสักครูทางสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามเก่ียวกับเรื่อง
แบบ ก็จะมีระเบียบเก่ียวกับการขอใชท่ีดินวาขอไดคราวละเทาไร ซ่ึงเราจะขอเปนคราวๆ ไป 
และสิ่งท่ีเราอยากไดเพ่ิมเติมเก่ียวกับลานจอนรถ ลานวัฒนธรรมท่ีทานเลขานุการไดเรียนท่ี
ประชุม เราก็จะคอยๆ ขอไป แตขอใหอันแรกไดผานไปกอนในเรื่องของสํานักงาน ซ่ึงเราจะใช
พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนสุขของชาวพิมาย และของโรงเรียน ซ่ึงผมไดมีการประสานงานผานทาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปสวนหนึ่งแลว ทาน ส.ส.เองก็อยากใหตรงนี้เปนคอมแพลกซ  เปน
เรื่องของศูนยกีฬา ซ่ึงกําลังจะโอนแปรญัตติ ตามท่ีทานเลขานุการไดเลาใหฟงเรื่องการถมท่ีดิน
พอคํานวณออกมา ๗๐ ลานซ่ึงเปนตัวเลขคอนขางสูง ก็เลยปรับกระบวนใหมโดยคิดวาไปหาดิน
จากตรงไหน และสวนหนึ่งในวันศุกรท่ีพาทุกๆ ทานไดไปชม หลังจากท่ีเราเขาไปถวายพระพร
แลว ไดมาชมนิทัศนรัตนโกสินทร สวนหนึ่งในใจผมคิดวาผมอยากไดแตเพียงแตอยูในใจซ่ึงเปน
โครงการท่ีอีกนานทีเดียว ซ่ึงตองใชเม็ดเงินจํานวนมหาศาล แตถาเราไมเริ่มคิดไววันนี้ก็จะไมได
เริ่มนับหนึ่งนับสอง ถาเราไดเริ่มนับหนึ่งผมคิดวาเราจะนับถึงสิบได ก็ขอเรียนใหท่ีประชุมไดรับ
ทราบ 

นายดนัย - ตอนนี้มีผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูนําชุมชนหลายคนหลายทานทีเดียว รวมถึงทานกํานัน 
ผูใหญบาน รวมถึงประธานชุมชนไดเขามารวมรับฟงการประชุมกับพวกเรา ก็อยากจะไดรับฟง
ความคิดเห็นจากผูนําชุมชนตาง ๆ ในเรื่องญัตติการสรางสํานักงาน ขออนุญาตทานประธานสภา 
ขอไดใหทานเหลานี้ไดแสดงความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยางไร 

นายบุญชัย - ในเรื่องนี้ ผมขออาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑๓ อนุญาตให
ตัวแทนของผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน แสดงความคิดเห็นเรื่องการขอใชท่ีดินท่ีราชพัสดุแปลง
นี้ไดครับ  

นายเศรษฐกิตติ์ - กระผมในนามของกํานันตําบลในเมือง และผูใหญบานตําบลในเมือง ก็ขอขอบคุณทาน
ประธานสภาเทศบาลท่ีอนุญาตใหพวกกระผมไดเขามารวมในการประชุมในครั้งนี้ สําหรับการขอ
อนุญาตกอสรางอาคารสํานักงาน โดยขอใชท่ีราชพัสดุ ผมเห็นดีดวยเปนอยางยิ่งเพราะวาสถานท่ี
ตรงนี้คิดวามีความเหมาะสม เม่ือเราเดินทางเขามาในตัวเมืองพิมาย สถานท่ีตรงนี้ก็เปนจุดเดนจุด
หนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับท่ีเคยขออนุญาตกอสรางไวตรงนี้จะมีความเหมาะสมกวา แตผมให
ขอสังเกตวาสถานท่ีตรงนี้อยูนอกเขตเทศบาลหรือไม ถาอยูนอกเขตจะตองไปขออนุญาต อบต.ใน
เมือง 

นางบุญผอน - ดิฉันนางบุญผอน การคา ประธานชุมชนสามสระสามัคคี จากญัตติท่ีเสนอและมีทานสมาชิก
สภาเทศบาลไดอภิปรายไปหลายทาน ดวยเหตุผลท่ีไดอภิปรายข้ึนมาก็ขอสนับสนุนทุกขอ และมี
อีกขอหนึ่งซ่ึงเปนความคิดซ่ึงอยากจะใหเกิดข้ึนก็คือสํานักงาน ก็ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีท่ีทํา
เปนนโยบายเรงดวนท่ีจะจัดสรางอาคารสํานักงาน จากการท่ีดิฉันไดไปศึกษาดูงานของเทศบาล
ตําบลพิมายทุกครั้ง ท่ีไดไปเยี่ยมชมสํานักงานเทศบาลตาง ๆ ซ่ึงมีสํานักงานเปนเอกเทศก ถาวร 
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สวยงามและไดไปชม และไดยอนกลับมาดูเทศบาลของเราเปนอยางไรเรายังตองเชาเขาอยู อยูไม
สงางามท้ัง ๆ ท่ีบานเมืองเราเปนเมืองท่ีมีแขกคนมาเยี่ยมเปนจํานวนมาก ก็ขอสนับสนุนโครงการ
ท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอเขามา 

นายบุญชัย - มีทานใดตองการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นางสุชาดา - ผูใหญสุชาดาก็มีความเห็นดวยกับการเสนอญัตติดังกลาว 

นางจินตนา - ดิฉันนางจินตนา  พงษพิมาย ผูใหญบานหมูท่ี ๒ จากญัตติท่ีขอใชพ้ืนท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะท่ีเปนผูใหญบานในเขตเทศบาลก็มีความเห็นชอบ
อยากจะใหมีอาคารสํานักงาน เทาท่ีทราบมาตลอดเวลาตั้งแตผูบริหารชุดเกา ๆ ทานพยุงพงษก็
ไดมีการผลักดันใหมีการสรางสํานักงานมาโดยตลอด แตปญหาท่ีเกิดข้ึนขอเท็จจริงก็ไมทราบแน
ชัดวาท่ีขอไปแลวไมไดเพราะอะไร ทีนี้ในประเด็นสวนท่ีเราจะขอสรางใหมไมทราบวาจะเกิด
ปญหาเหมือนครั้งกอนหรือไม ถาเกิดไมมีก็ถือวาเปนนิมิตรหมายอันดีของเทศบาลตําบลพิมาย ก็
เห็นดีดวย 

นางน้ําฝน - วันนี้ก็เห็นสมควรท่ีจะไดสํานักงานเปนของตนเอง ก็อยากไดมานานแลวตั้งแตนายกรุนเกาๆ ก็
อยากใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมายชวยผลักดันใหไดเร็วๆ  

นางปทิดา - ดิฉันนางปทิดา อินทรภู ผูชวยผูใหญบานหมู ๑๔ ก็เห็นดวยกับโครงการกอสรางอาคาร
สํานักงานนี้ เพราะวาในฐานะเปนคนในพ้ืนท่ีก็อยากไดอาคารสํานักงานนี้มานาน ก็จะไดเปนหนา
เปนตาสําหรับตําบลในเมืองของเรา 

นางศิริพร - ดิฉันนางศิริพร อาจหาญ ชุมชนวังบูรพา ก็เห็นชอบดวยกับการจะสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมายก็ขอใหการขอใชท่ีราชพัสดุนี้ผาน 

นายไพฑูรย - กระผมไดฟงญัตติท่ีอภิปรายมานาน มีความเห็นชอบ แตก็ขอตั้งขอสังเกตขอหนึ่งเก่ียวกับการท่ี
เราจะไดมานั้นก็ขอมอบใหคณะผูบริหารไดดําเนินการจัดการ 

นายบุญชัย - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัย - ขออนุญาตทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมสภา
เทศบาลทุกทาน ซ่ึงผมไดฟงหลายๆทาน รวมถึงขอกังวล เม่ือสักหลายรอยปท่ีผานมา ประมาณ 
๗๐๐ ป นิโครัสโคลัมบัสท่ีไดลองเรือออกทะเลมาครั้งแรก ไดไปหาแผนดินใหมทําใหทุกคนไดเห็น
วามีเอเชียอยูบนโลก มีสหรัฐอเมริกาอยูบนโลก วันนั้นคนบนโลกยังเชื่อวาโลกใบนี้แบน แลวนิ
โครัสโคลัมบัสไดออกเดินเรือไปแลวก็ไปเจออีกหลายทวีป วันนั้นเขาก็คงจะกังวลอีกหลายเรื่องวา
จะเจอกับพายุรายหรือไม จะเจอกับสัตวรายหรือไม จะไปเจอเผากินคนหรือไม เชนเดียวกับผมก็
กังวลเหมือนกับหลาย ๆ คน แตวันนี้จะเปนประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของพวกเราท่ีอยูในท่ี
ประชุมแหงนี้ ใครท่ีไดยกมือในญัตตินี้ ใครไดพูดในญัตตินี้บางมันจะกลายเปนประวัติศาสตรใน
วันนี้ ก็นําเรียนทุกทานเม่ือป ๒๕๐๑ มีการเริ่มใชอินเตอรเน็ตอยูบนโลกใบนี้ วันนั้นก็ไมรูหรอก
ครับวาอินเตอรเน็ตมันจะเดินทางมาทําใหมีประโยชนตอทุกคนในโลกอยางไร วันนี้หลายคนท่ีนั่ง
อยูตรงนี้ไดขอบคุณซ่ึงก็ไมรูวาจะขอบคุณใครเหมือนกัน ก็ขอบคุณวาวันนี้มีอินเตอรเน็ตอยูบน
โลกทําใหเราสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว ครบถวน ในอนาคตอาจจะมีลูกหลานของพวกเราหรือ
ลูกหลานของผูใหญทุกๆคน ลูกหลานกํานัน ลูกหลานผม ลูกหลานประธานสภา ลูกหลานปลัด 
หรือลูกหลานหัวหนาสวนทุกคน นึกถึงและขอบคุณเราในอนาคตอีก ๒๐ป ขางหนาก็ไดวาวันนี้
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พวกเราท้ังหมดไดประชุมกันเรื่องท่ีจะตั้งสํานักงานใหกับพวกเรา  ผมในฐานะเปนผูบริหารผม
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเห็นชอบ และไดอภิปรายไปในทางเดียวกันท้ังหมด ก็ขอขอบคุณ 

นายบุญชัย - มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการอภิปรายเพ่ิมเติม หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 
ถาไมมีผมขออนุญาตขอมติจากท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทญัตติขอความเห็นชอบการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด หรือทานนายกเทศมนตรีมีเรื่องหารือในท่ีประชุมในเรื่องอ่ืน ๆ อีก

หรือไมครับ 

นายบุญชัย ถาไมมีทานใดอภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลทุกทาน พรอมท้ังกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนชุมชนทุก ๆทานท่ีใหเกียรติเขารับฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย และขอปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ 
ประจําป ๒๕๕๕ 

ปดประชุมเวลา   ๑๐.๓๐  น. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     เม่ือวันท่ี      กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

(ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ   

        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)           (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นายศิระ  จันทวร) 

(ลงชื่อ)      กรรมการ              ปลัดเทศบาล 

         (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   

(ลงชื่อ)      กรรมการ  

           (นายชุม  เผือกกลาง)                     (ลงชื่อ)                ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 

                                                                                (นางสาวอุมา สวางศรี) 

(ลงชื่อ)       กรรมการ          เจาพนักงานธุรการ ๕ 

          (นายทองแถม  สมนิยม)    

                    

(ลงชื่อ)       กรรมการ     

            (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  
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