
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  3  คร้ังท่ี  2   ประจําป 2555 

วันท่ี  20 สิงหาคม 2555 

ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

………………… 

 ผูเขาประชุม 

 1.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 2.  นายคณาจารย   พงษพิมาย  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 6.  นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 7.  นางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 8.  นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 13.  นายศิระ    จันทวร  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

 

 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 

 1.  นายดนัย  ต้ังเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรําตบลพิมาย 

 4.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 5.  นายพยุงพงษ  พงษพิมาย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 6.  นางสาวสุนันทา การคา  รองปลัดเทศบาล 

 7.  นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง 

 8. นางสาวเกศรา  เชื้อบัณฑิต  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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 9.  นายสมโภชน  รักธรรม  หัวหนาฝายการโยธา 

 10. นางสาวภวภาวัน เอ่ียมเสือ  หัวหนาฝายอํานวยการ 

 11. นายบุญสม  แซลี้  ประธานชุมชนวัดใหมประตูชัย 
 

เปดประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายศิระ  จันทวร  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปด

การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําป 2555 ในวันที่ 20 สิงหาคม 

2555 ดังน้ี   
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 

นายบุญชัย  ผมขอเร่ิมเขาสูระเบียบวาระที่  1  บางทานอาจจะยังไมเขาใจ คือในเร่ืองระเบียบวาระอ่ืน ๆ 

ผมใหปรึกษาหารือในเร่ืองในเร่ืองอ่ืน ๆ ไมใชวาไปหยิบจับในญัตติขึ้นมาเพื่อมาปรึกษา 

เพราะถาการปรึกษาในญัตติน้ันตองปรึกษาในญัตติในระเบียบวาระการประชุมน้ัน                    

ถาระเบียบวาระอ่ืน ๆ หมายถึงเร่ืองที่ไมไดประชุมกันในวันน้ี ใหรับทราบโดยทั่วกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  กระทูถาม 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 

  3.1 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 

นายบุญชัย ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางสมสุข            เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ตามที่สภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดกําหนด

ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ต้ังแตเวลา 

08.30 – 16.30 น้ัน ซึ่งไมมีผูใดยื่นคําแปรญัตติตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ

บัญญัติ  และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาควรยืนตามรางเดิมไว  จึงเ รียนทาน

ประธานสภาเทศบาลเพื่อดําเนินการตอไป 

นายบุญชัย  การแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2556 ไมมีผูใดยื่นแปรญัตติไมวา

สมาชิกสภาหรือคณะผูบริหาร ตามระเบียบแลว เมื่อไมมีใครยื่นแปรญัตติก็ไมมีการอภิปราย 

เพราะฉะน้ันในลําดับตอไปน้ีผมขออนุญาตลงมติในวาระที่ 2 การแปรญัตติ    

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2556  3.1 วาระที่ 2 การแปรญัตติ   จํานวน  11  เสียง  ดังน้ี 
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 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง - ไมมี – 

       3.2 วาระท่ี 3  การลงมติ ตราเปนเทศบัญญัติ 

นายบุญชัย           วาระที่ 3  จะเปนการลงมติ ตราเปนเทศบัญญัติ ซึ่งก็ไมมีการอภิปรายเหมือนกัน แตเปนการ

ลงมติเพื่อใหตราเปนเทศบัญญัติเพื่อเสนอตอผูวาราชการจังหวัด และลงนามสงกลับให

นายกเทศมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับตอไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปรายเวนแต

ที่ประชุมสภาทองถิ่นไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันควร เพราะฉะน้ันในการลงมติใน

วาระที่ 3 น้ีผมขออนุญาตขอมติจากที่ประชุมสภา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติเห็นชอบการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ 2556  3.1 วาระที่ 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ   จํานวน  11  เสียง  ดังน้ี 
 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
 4) นายธนัตถสันต  ต้ังกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 
 7) นางสมสุข  อยูสุข  8) นายทองแถม  สมนิยม 9) นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา 
 10) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 11) นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล 

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 

    งดออกเสียง - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ติดตามการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

นายศิระ เมื่อสักครูที่ทานไดลงมติใหความเห็นชอบในการตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

2556 และประธานสภาเทศบาลไดพูดถึงในเร่ือง ของพระราชบัญญัติเทศบาลที่เกี่ยวของกับ

การลงมติโดยการพิจารณาในเร่ืองของเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล ขออนุญาต

เพิ่มเติมคือ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และรวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)             

ไดระบุไวชัดเจนในเร่ืองของการพิจารณารางเทศบัญญัติตาง ๆ ระบุไวในมาตราที่ 62            
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ในกระบวนการหลังจากที่สภามีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติแลว กระบวนการตอไป

ทานประธานสภาน้ีก็จะสงรางเทศบัญญัติน้ีตอไปยังทานนายอําเภอ นายอําเภอก็จะสง

ตอไปยังทานผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางและลงนาม 

หลังจากผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบและลงนามในเทศบัญญัติของเราแลวก็จะสงกลับมา     

ที่เทศบาลของเรา หลังจากน้ันทานนายกเทศมนตรีก็จะลงนามบังคับใชพรอมประกาศ          

ในกระบวนการอํานาจอยูที่ผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายที่กําหนดในปจจุบันทานผูวา

ไดมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนในเร่ืองน้ี เพราะฉะน้ันกระบวนการตรงน้ี

หลังจากเสร็จสิ้นแลวก็จะอยูที่นายอําเภอของเรา 

นายบุญชัย มีทานใดตองการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

นายดนัย เน่ืองดวยเราเคยเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ และมีหัวขอที่ เราพูดกันก็คือ               

เร่ืองยาเสพติด แลวมีสมาชิกสภาเทศบาลที่ใหความเห็นชอบในเร่ืองน้ี และวันน้ีไดรับ

หนังสือจากศูนยพลังแผนดินพิมายจะมีการเปดการฝกอบรมตามโครงการบูรณาการบําบัด

ฟนฟูและพัฒนาผูเสพ ผูติดยาเสพติดพิมาย รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน 

2555 ณ ศูนยพลังแผนดินพิมาย คายลูกเสือโรงเรียนนิคมสรางตนเองพิมาย 1 ตําบลนิคม

สรางตนเอง จะมีพิธีเปดในรุนน้ีในศุกรที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ขอเรียนเชิญ

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดไปรวมในงานพิธีเปดในวัน

น้ันดวย และยังมีอีก 1 วันที่จะตองขออนุญาตเรียนเชิญทุกทานไดไปรวมพิธีเทียนเพื่อให

กําลังใจแกผูเขารับการอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. ก็ขอเรียนเชิญ 

นายบุญชัย ตามที่นายกเทศมนตรีไดเรียนเชิญในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ทานใดที่วางหรือมีเวลาก็ขอ

เรียนเชิญ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอปรึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

นายเอกสิทธิ ์ อยากสอบถามทานประธานตอเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผานมา เร่ืองการกอสราง

สํานักงานผมก็ไดคุยกับชาวบาน มีบางทานสอบถามวาหลังจากสรางเสร็จมีโอกาสขยาย

เปนเทศบาลเมืองหรือไม  อยากจะสอบถามทานประธานสภาเทศบาลผานไปยัง

นายกเทศมนตรี 

นายดนัย คําถามคือมีโอกาสไหม คําตอบสั้น ๆคือ มีโอกาส เพราะวามีกระบวนการอยูวาทําอยางไร 

แตถาเปนคําถามที่กลายเปนปญหาวายากไหม ก็คงจะตองตอบวายากครับ แตถามวามีไหม

ตอบไดเลยวามีโอกาส 

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

นายศิระ ในเร่ืองของเทศบาลเมือง เปนความจํากัดความตามพรบ.เทศบาล เทศบาลเมืองในมาตรา         

ที่10 ระบุไววาดังน้ี เทศบาลเมืองไดแกทองถิ่นที่เปนที่ต้ังศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่น

ชุมชนที่มีราษฎรต้ังแตหน่ึงหมื่นคนขึ้นไป ทั้งที่มีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่
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อันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปน

เทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย           

อันน้ีเปนคําจํากัดความที่ระบุไว มามองดูตัวเรา ณ ปจจุบันประชากรของเรามีอยูประมาณ

เกาพันกวาคน แตตัวน้ีเกณฑกําหนดไววาตองมีหมื่นคนขึ้นไป โอกาสเปนไปไดเหมือนที่

ทานนายกเทศมนตรีพูด ในเบื้องตนเปนไปตามระบุอยูใน พรบ.เทศบาล 

นายบุญชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลสภาทานใดตองการหารือเร่ืองอ่ืน ๆอีกหรือไม 

นายมงคล ผมก็จะแจงเร่ืองคําชมของชาวบาน วานายกเทศมนตรีชุดบริหารที่เขามาน้ีไดรับคําชมจาก

ชาวบานวาเราทํางานไดเร็ว ในเร่ืองในไฟฟาดับ การตัดกิ่งไม ก็ขอชื่นชมนายกและ             

คณะผูบริหาร 

นายดนัย ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลไดนําเสียงสะทอนจากชาวบาน แตตัวผมเองยังให

คะแนน 2 เดือนที่ผานมายังตกอยูเลยครับ คืองานประจําเรามันเยอะมากเกินไป ผมพูดอยาง

น้ีคือไมใชบน แตมันทําใหงานนโยบายที่เราอยากจะทําทําไดไมเต็มไมเต็มมือ แตคิดวา

หลังจากวันน้ีไปคาดวาจะไดทํางานไดเต็มไมเต็มมือ ก็ขอขอบคุณทุกทานดวยที่เปน

ตัวแทนของพวกเราลงไปไดไปทํางานใหกับทีมบริหาร 

นายพยุงพงษ ขอเพิ่มเติมจากทานมงคล มีปญหานิดหน่ึงครับคือไฟถนนสายหลักๆ จะดับบอย จริงๆเรา

ไดพบต้ังแตสมัยเราไปหาเสียงแตวันน้ีก็ยังเด๋ียวติดเด๋ียวดับซึ่งเปนปญหาระยะยาว ก็ขอฝาก

วาเราควรไปแกไขทั้งระบบ ต้ังแตหอนาฬิกาถึง ฮ.สวัสด์ิยนต ติด 2 วันดับ 3 วัน เปน

ประจําต้ังหลายเดือนมาแลว เราก็พยายามแกไขมาโดยตลอด ก็ขอเรียนวาจะตองบอกตอพี่

นองประชาชนในชุมชนตรงน้ันรับทราบวานาจะแกไขทั้งระบบเพื่อไมใหดับซ้ําซาก              

ก็ขอฝากไปยังสมาชิกสภาเทศบาลไดแจงใหประชาชนพี่นองในเขตน้ันรับทราบ 

นายบุญชัย ที่ทานที่ปรึกษาไดนําเรียนในที่ประชุมน้ี สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานก็คงจะมีคําอธิบายหรือ

บอกกลาวกับพี่นองประชาชนที่ไปสอบถามวาเราจะมีการแกไขและมีโครงการอยูหรือวาเรา

จะมีการแกไขทั้งระบบเพื่อใหมันมั่นคงถาวรและอยูตอไปไมตองมาติด ๆ ดับๆ มีทานใด

ตองการนําเรียนเร่ืองอ่ืนๆ อีกหรือไม ถาไมมีทานใดนําเรียนปรึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ อีก ผมตอง

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลพรอมทั้งหัวหนา 

สวนการงานทุกทาน และตัวแทนชุมชนที่ไดใหเกียรติรวมรับฟงการประชุมสภาในวันน้ี  

และขอปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา   11.30  น. 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่   10 กันยายน  2555 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นายธนัตถสันต ต้ังกองเกียรติ)                               (นายศิระ  จันทวร) 

              ปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)    กรรมการ    

           (นายเปรมศักด์ิ สุขปญญา)      (ลงชื่อ)  ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)     กรรมการ              (นางสาวอุมา สวางศรี) 

                (นายชุม  เผือกกลาง)                                             เจาพนักงานธุรการ 5 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการ     

              (นายทองแถม  สมนิยม)    

                    

(ลงชื่อ)     เลขานุการ     

            (นายพิศิฏฐ เรือนใหม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ  

นายบุญชัย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 

นายศิระ เมื่อสักครูที่ทุกทานไดลงมติเห็นชอบในการตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป 2556 แลว และประธานสภาเทศบาลพูดถึงในเร่ืองที่เกี่ยวของกับเร่ืองการลงมติ

หรือการพิจารณาในเร่ืองของเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล ขออนุญาต

เพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 13) ไดระบุ

ไวชัดเจนในเร่ืองของการพิจารณารางเทศบัญญัติตาง ๆ ระบุไวในมาตราที่  62ใน

กระบวนการที่หลังจากที่สภามีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติแลว กระบวนการตอไปทาน

ประธานสภาก็จะสงรางเทศบัญญัติน้ีตอไปยังทานนายอําเภอ และนายอําเภอก็จะสงตอไป

ยังทานผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหทานผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางและลงนาม หลังจาก

ผูวาเห็นชอบแลวและลงนามในเทศบัญญัติของเราแลวก็จะสงกลับมาที่เทศบาลของเรา 

หลังจากน้ันนายกเทศมนตรีก็จะลงนามบังคับใช พรอมประกาศ ตามมาตราที่ 62 ใน

กระบวนการที่อํานาจอยูที่ผูวาราชการ ตามกฎหมายที่กําหนดในปจจุบันทานผูวาราชการ

ไดมอบอํานาจใหนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนในเร่ืองน้ี เพราะฉะน้ันในกระบวนการตรง

น้ี หลังจากเสร็จสิ้นแลวก็จะจบที่ทานนายอําเภอ  

นายบุญชัย ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

นายดนัย เน่ืองดวยเราเคยเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ กันไปคร้ังหน่ึงและมีหัวขอเร่ืองที่เรา

พูดกันคือเร่ืองยาเสพติด และมีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไดใหความเห็นชอบในเร่ืองน้ี และ

วันน้ีไดรับหนังสือดวนจากศูนยพลังแผนดินพิมาย จะมีการเปดฝกอบรมตามโครงการ

บูรณาการบําบัดรักษาฟนฟูและพัฒนาผูเสพ ผูติดยาเสพติดพิมาย รุนที่ 6 ในระหวางวันที่ 

29 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 ณ ศูนยพลังแผนดินพิมาย คายลูกเสือโรงเรียนนิคมสราง

ตนเองพิมาย 1 โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จะมีพิธีเปดในรุนน้ีในวันศุกรที่ 31 สิงหาคม 

2555 เวลา 09.30 น. ขอเรียนเชิญทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานไดไปรวมพิธี

เปดในวันน้ีดวย และมีอีก 1 วันที่จะตองขอเรียนเชิญทุกทานไดไปรวมพิธีเทียนเพื่อให

กําลังใจแกผูเขารับการอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.  

นายดนัย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอปรึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
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