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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2555 

วันท่ี 24  เดือนกันยายน   2555 
ณ  หองประชุมอาคารมิตรพิมาย  สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย  เวลา 11.00 น. 

…………………………………………………… 

ผูมาประชุม 
1 นายบุญชัย   ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
2 นายคณาจารย  พงษพิมาย รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
3 นายชุม เผือกกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายชัยวัฒน สุขะเดชะ สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายทองแถม สมนิยม สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายพิศิฏฐ เรือนใหม สมาชิกสภาเทศบาล 
10 นายมงคล   เสาวภา สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นางสมสุข อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายศิระ  จันทวร  ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม 
1 นายดนัย   ตั้งเจิดจา นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
2 นายสุพจน ศริญญามาศ รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
3 นายนเรศ สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
4 นายวิมล มะลิลา เลขานุการสภาเทศบาล 
5 นายพยุงพงษ  พงษพิมาย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
6 นางสาวสุนันทา การคา รองปลัดเทศบาล 
7 นางมณีรัตน มะระเว ผูอํานวยการกองคลัง 
8 นางสาวเกศรา เชื้อบัณฑิต หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
9 นายสมโภช  รักธรรม หัวหนาฝายการโยธา 
10 นางสาวภวภาวัน  เอ่ียมเสือ หัวหนาฝายอํานวยการ 
 

เปดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายศิระ  จันทวร เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย กลาว
เชิญ นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย    จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ครับ จากการประชุมเม่ือคราวท่ีผานมา วันท่ี 21 กันยายน 2555 
นายกเทศมนตรีไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป 
2555 ตอสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท รับ
หลักการในวาระท่ี 1   ท้ังนี้ ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว ตั้งแตวันท่ี 21  
กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. – 22 กันยายน 2555 เวลา 10.01  น.  และ
คณะกรรมการแปรญัตติไดนัดประชุมกันในวันท่ี 22  กันยายน 2555  เวลา 10.30 น.   

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 กระทูถาม 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ในระเบียบวาระท่ี 2 นี้ ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดยื่นกระทูถาม   เราจะไประเบียบ
วาระท่ี 3 เลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556  
 3.1 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางสมสุข  อยูสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมายได
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวตั้งแตวันท่ี 21 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. – 22 
กันยายน 2555 เวลา 10.01 น. และคณะกรรมการแปรญัตติไดนัดประชุมกันในวันท่ี 22 
กันยายน 2555 เวลา 10.30 น.  ซ่ึงไมมีผูใดยื่นคําแปรญัตติตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติ และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาควรยืนตามรางเดิมไว จึงเรียน
ทานประธานสภาเทศบาลเพ่ือดําเนินการตอไป  

นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

การแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําป  2556 ไมมี
ผูใดยื่นแปรญัตติไมวาสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผูบริหาร ตามระเบียบแลว เม่ือไมมีใคร
ยื่นแปรญัตติก็ไมมีการอภิปราย เพราะฉะนั้นในลําดับตอไปนี้ ผมขออนุญาตลงมติในวาระท่ี 
2 การแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 3.2 วาระท่ี 3 การลงมติ ตราเปนเทศบัญญัติ 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

วาระท่ี 3 จะเปนการลงมติตราเปนเทศบัญญัติ ซ่ึงก็ไมมีการอภิปรายเหมือนกัน 
แตเปนการลงมติเพ่ือใหตราเปนเทศบัญญัติเพ่ือเสนอตอผูวาราชการจังหวัดและลงนาม
สงกลับใหนายกเทศมนตรีเพ่ือประกาศใชบังคับตอไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 
52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
ไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันควร เพราะฉะนั้นในการลงมติในวาระท่ี 3 นี้ ผมขอ
อนุญาตขอมติจากท่ีประชุมสภาแหงนี้เลยครับวา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบให
ตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป 2555 โปรดยกมือข้ึน
ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2555  เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี 4 ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา  
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นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ระเบียบวาระท่ี 4 การติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด
ตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมาหรือไม ขอเชิญครับ ถาไมมี  ขอผานไปยัง
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

ฯลฯ 

 

ปดการประชุมเวลา 13.00 น.  
 
   ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 
    ( นางสาวอุมา  สวางศรี )  
      เจาพนักงานธุรการ 5 
   ลงชื่อ    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
    ( นายศิระ  จันทวร  )  
            ปลัดเทศบาลตําบลพิมาย 
 

 


