
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    ประจําป 2557 

วันที่  24  กุมภาพันธ 2557 

ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

………………… 

 ผูเขาประชุม 

 1.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 2.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 6.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 7.  นางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 8.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 13.  นายศิระ    จันทวร  รองปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 

 

 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 

 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 4.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 5.  นายพยุงพงษ  พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 6.   นายอุทิศ  แกวขาว  รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล ชวยราชการ 

 7.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 

 8.  นางเพียงฤดี ดีบุญมี ณ ชุมแพ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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 9. นางพชรพัชร  ราชนิล  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 10.  นายสมโภชน รักธรรม  หัวหนาฝายการโยธา 

 11.  นางวาชรัตน สงกลาง  หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง 

 12.  นางระวิวรรณ คิดเห็น  นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ รก. ผอ.กองสาธารณสุข 

 13. นางสาวอุมา  สวางศรี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 14. นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เปดประชุมเวลา  10.00  น. 

 เม่ือที่ประชุมพรอมแลวนายศิระ  จันทวร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายศิระ 

จันทวร อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย  และกลาวเชิญนายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภา

เทศบาลตําบลพิมาย กลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2557 

ในวันที่  24 กุมภาพันธ 2557  ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

นายบุญชัย ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายธนัตถสันต ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทางคณะกรรมการไดตรวจบันทึก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดังน้ี 

1. การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2556 วันที่ 

26 กันยายน 2556  

2. การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําป 2556 

วันที่ 29 กันยายน 2556  

3. การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 3ประจําป 2556 

วันที่ 30 กันยายน 2556  

4. การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2556 วันที่ 25 

ธันวาคม  2556  

คณะกรรมการไดทําการตรวจบันทึกรายงานการประชุมดังกลาวแลว ไมพบขอผิดพลาด

อะไร 
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นายบุญชัย ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลพิมาย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

พิมาย  จํานวน  11  เสียง  ดังน้ี 

 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 

 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 

 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 

 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่  3  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  

สมัยแรกของปถัดไป 

  4.1 กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2557 (สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดไมเกิน

สามสิบวัน) 

นายบุญชัย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 

นายพิศิฏฐ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 (กําหนด 30 วัน) 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่  1  สิงหาคม 2557 (กําหนด 30 วัน) 

  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 (กําหนด 30 วัน) 

นายเอกสิทธิ์ รับรอง 

นางนิตยา รับรอง 

นายบุญชัยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีขอมติจากที่ประชุม

สภาเทศบาลตําบลพิมาย  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2557  จํานวน  11  เสียง  

ดังน้ี 

 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 

 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 

 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 
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 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี – 

4.2 การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป (ประชุมสามัญประจําป พ.ศ.

2558 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน) 

นายบุญชัย ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 

นางนิตยา ขอเสนอกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป ประจําป พ.ศ.2558 ขอเสนอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 

นายชัยวัฒน รับรอง 

นางสมสุข รับรอง 

นายบุญชัย  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีก็จะขอมติจากที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป 

(ประชมุสามัญประจําป พ.ศ.2558 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน)  จํานวน  11  เสียง  

ดังน้ี 

 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 

 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 

 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 

 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง                 - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5  ติดตามการประชุมคร้ังที่ผานมา 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการติดตามการประชุมคร้ังที่ผานมา 

นายทองแถม อยากสอบถามติดตามโครงการกอสราง อยากถามผูที่ดูแลเร่ืองโครงการกอสรางชาวบานได

ฝากถามมาวาถนนที่ทําอยูตรงบานผูชวยสกนต ขาวสาลี  ซ่ึงยังไมเสร็จ โครงการที่ทุงเลน

โครงการวางทอระบายนํ้า  และติดตามเร่ืองครุภัณฑอยางหน่ึงคือ รถบรรทุกขยะ ซ่ึงอยาก

เห็นจัง 

นายดนัย เร่ืองแรกเทาที่ทราบจาก ผอ.กองชาง ผูรับเหมา  สวนการวางทอทุงเลนทองก็ไดดําเนินการ

มาถึงระดับหน่ึงก็นาจะไมเกิน 10 – 15 วันก็นาแลวเสร็จ สวนเร่ืองรถขยะเราก็ไดผูรับเหมา

เรียบรอยแลว ซ่ึงรถขยะน้ีเขาไมไดผลิตไว ตองไดคูสัญญากอนจึงจะดําเนินการผลิต ถาเซ็น

สัญญาแลววันน้ีก็ไมเกิน 70 วัน รถขยะก็จะเดินทางมาถึงเทศบาลตําบลพิมาย  
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม  

นางสมสุข เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2557 ไดมีการประชุมของชมรมขาราชการบําเหน็จบํานาญอําเภอพิ

มาย ซ่ึงทานประธาน คือทาน ผอ.บุญสง เพ็ชรแท ไดฝากขอบคุณมายังทานนายกเทศมนตรี

ที่อนุญาตใหหองประชุมหินทราย ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 และไดรับเร่ือง

รองเรียน ผอ.เฉลิม  นาคดิลก ซ่ึงบานอยูบริเวณหนาโรงเรียนพิมายวิทยา ทานบอกวาถนน

บริเวณหัวสะพานระหวางร้ัวโรงเรียนพิมายกับถนนจะมีชองวางอยู ไดมีผูนําขยะไปทิ้ง

มากมาย ตั้งแตงานเทศกาลเที่ยวพิมายที่ผานมาไมเห็นมีรถขยะไปเก็บ จึงขอรองมายัง

เทศบาลใหชวยไปเก็บขยะบริเวณน้ันดวย 

นายบุญชัย ขอเรียนเชิญทานรองสุพจน  ศริญญามาศ 

นายสุพจน ก็จะดําเนินการสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบ และจะดําเนินการจัดเก็บโดยเรงดวน 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถาม 

นายมงคล ฝากรองนายกเทศมนตรีกองสาธารณสุข เร่ืองถังขยะที่นโยบายของเราจะดําเนินการเก็บ

กวาดลาง ลางถังขยะ   

นายดนัย ไดมอบนโยบายใหกับทานรองนายกเทศมนตรี ไปแลวในเร่ืองของการเก็บถังขยะไปลาง

ทําความสะอาด 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม  

นายเอกสิทธิ์ มี อบต.ขางเคียงเราไดฝากชื่นชมเร่ืองการจัดอบรมสัมมนาที่จังหวัดนครนายก วา

คณะทํางานจัดงานไดดีเย่ียม ซ่ึงฝากชื่นชมทานนายกเทศมนตรี และทีมงาน 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไมถาไมมีก็ขอขอขอบคุณ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนชุมชนที่ไดเขารวมการประชุมสภาเทศบาล

ตําบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2557 น้ี และขอปดประชุม  

 

ปดประชุมเวลา   11.00   น. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันที่    27  กุมภาพันธ  2557 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                               (นายศิระ  จันทวร) 

            รองปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)    กรรมการ              

           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)      (ลงชื่อ)  ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)     กรรมการ              (นางสาวอุมา สวางศรี) 

                (นายชุม  เผือกกลาง)                                        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

              (นายทองแถม  สมนิยม)    

                    

(ลงชื่อ)     เลขานุการ     

          (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 

 

 

 

 


	 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก    ประจำปี 2557
	วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2557
		ผู้เข้าประชุม




