
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป 2561 

วันท่ี  15  สิงหาคม 2561 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  14.00  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.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายอุทิศ  แกวขาว  ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  ผูไมมาประชุม 
 1.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 5.  นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
 6.  นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการฯ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 7.  นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 8.  นางสาวกรรณิกา พงษพิมาย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 9. นางพุทธชาติ  เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 10. นางสาวขวัญสุดา นพเกา  นิติกรปฏิบัติการ 
 11.นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 12.นางสาวจริยา ฝายกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 13.นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 14.นางสาวพงษศรี ผลเรือง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 15.นางอัญชลี  เตะพยัคฆ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 



๒ 
 

 16.นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 17.นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 18.นายอํานวย   อุดมผล  พนักงานจางท่ัวไป 
 
เปดประชุมเวลา  14.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ              
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดังนี ้
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕61 

………………………………………. 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2561  กําหนดใหวันท่ี  1 สิงหาคม  ๒๕61   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕60  นั้น 
 อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห งพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖                    
รวมแก ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ท่ี  ๑๓ ) พ .ศ .๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย                  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจําป   ๒๕61  ในวัน ท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕61 เปนตนไป มีกําหนด                
๓๐  วัน 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   24 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
                                                               (ลงชื่อ)   คณาจารย  พงษพิมาย 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2561 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
   1.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหวางเดอืนตุลาคม พ.ศ.2560 
ถึง มีนาคม พ.ศ.2561) 

นายคณาจารยฯ      ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 
รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 (3) เปนท่ีเรียบรอยแลว  
เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00  น.  

         เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขอเสนอรายงานผลและความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561             
ตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย   

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
                     1.2   แจงเรื่องแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 
นายคณาจารยฯ         ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทําแผนพัฒนา             
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ซ่ึงนายกเทศมนตรี                  
ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561  เปนท่ีเรียบรอยแลว  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 5 ขอ 24  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561             

วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ  จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

ประจําป 2561 คณะกรรมการไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมพบขอผิดพลาด              
คณะกรรมการฯ จึงมิไดแกไขรายการประชุมแตอยางใด 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพิมายทานใดแกไขขอผิดพลาด ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจําป 2561  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561  จํานวน  10  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน ๑ เสียง ไดแก 1)นายคณาจารย พงษพิมาย 
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ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
4.1 วาระท่ี  1  รับหลักการ 

นายคณาจารยฯ ญัตตินี้นายกเทศมนตรีเปนผูยื่นญัตติ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ไดแถลงหลักการและเหตุผล           
รางเทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

นายดนัยฯ บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพิมาย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพิมาย อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
เทศบาลตําบลพิมาย   จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ดังตอไปนี้ 

 
1. สถานการณคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน
ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน   83,387,109.53  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม จํานวน  42,852,858.12 บาท 
  1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 16,780,692.64  บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 88,900.00  บาท 
  1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  20  โครงการ  รวม 9,495,998.24   บาท 

     1.2 เงินกูคงคาง       0.00    บาท 
 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2561  ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
     (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  จํานวน   71,574,307.17 บาท  ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร             2,355,230.70  บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต          4,824,848.20  บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน            2,013,494.00  บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         7,610.10 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน         0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร          28,274,703.17  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป          34,098,421.00  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน 0.00  บาท 
     (3) รายจายจริง    จํานวน 48,334,205.61  บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง                10,761,149.25  บาท 
 งบบุคลากร                 15,387,338.00  บาท 
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 งบดําเนินงาน                          12,468,063.93  บาท 
 งบลงทุน                      223,500.00  บาท 
 งบรายจายอ่ืน               0.00   บาท 
      งบเงินอุดหนุน                                               9,494,154.43 บาท 
     (๔)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  0.00 บาท 
     (5)  รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 4,200,000.00 บาท 
     (6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00  บาท 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลพิมาย 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

 รายรับจริง                   
ป 2560 

ประมาณการป 
2561 

ประมาณการ                
ป 2562 

รายไดจัดเกบ็เอง    
   หมวดภาษีอากร 2,507,063.15 2,602,000.00 2,602,000.00 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,840,855.30 1,297,000.00 1,302,000.00 
   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 3,020,602.02 3,190,000.00 3,040,000.00 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 68,325.04 115,000.00 65,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 7,436,845.51 7,204,000.00 7,009,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

   

   หมวดภาษจีัดสรร 33,049,334.07 33,755,000.00 34,096,000.00 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 33,049,334.07 33,755,000.00 34,096,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 34,267,282 36,000,000.00 34,200,000.00 
     รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนนุให อปท. 34,267,282 36,000,000.00 34,200,000.00 

รวม 74,753,461.58 76,959,000.00 75,305,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 รายรับจริง                   
ป 2560 

ประมาณการป 
2561 

ประมาณการ                
ป 2562 

จายจากงบประมาณ    
   งบกลาง 12,533,322.15 14,945,800.00 15,614,580.00 
   งบบุคลากร 18,805,805.00 24,577,200.00 24,721,730.00 
   งบดําเนนิงาน 19,941,646.94 24,490,500.00 23,255,792.00 
   งบลงทุน 12,050,655.00 3,224,300.00 1,858,600.00 
   งบรายจายอ่ืน 0.00 20,000.00 20,000.00 
   งบเงินอุดหนุน 8,876,247.49 9,700,000.00 9,832,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 72,207,676.58 76,957,800.00 75,302,702.00 
รวม 72,207,676.58 76,957,800.00 75,302,702.00 

 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2562 
เทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,216,230 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 3,391,680 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 15,685,892 
แผนงานสาธารณสุข 3,691,420 
แผนงานสังคมสงเคราะห 330,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 16,019,240 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 435,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,873,880 
ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย 1,044,780 
ดานการดําเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 15,614,580 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 75,302,702 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือใหสมาชิกพิจารณารับหลักการ
ตอไป  
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นายคณาจารยฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดแถลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  

ไปแลว ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ปรากฏตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  ซ่ึงไดสงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดดูลวงหนาแลว  
ซ่ึงในระเบียบวาระนี้ไดอาศัยกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของในการจัดทํางบประมาณ
รายจาย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ ในการจัดทํางบประมาณงบประมาณรายจายประจําป ไดจัดทําตามระเบียบกฎหมาย 
และในสวนของป 2562 นี้ ไดมีหนังสือสั่งการในการจัดทํางบประมาณ ประจําป 
2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน             
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ขอ 6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือ
เปนคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา  โดยเบิกจายตามงบประมาณท่ีตั้งไวไดไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงใน
ปงบประมาณท่ีผานมา  ท้ังนี้ไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให  ซ่ึงเทศบาลกําหนด
ไวไมเกิน 5 เปอรเซ็นต  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 รวมแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 
กําหนดใหคณะผูบริหาร นายกเทศมนตรีตองนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปเสนอตอสภาภายในวันท่ี 15 สิงหาคม  ของทุกปและพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 มาตรา 62 ใหสภาเทศบาลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
แลวเสร็จภายใน 30 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 45 ญัตติราง
ขอบัญญัติ ท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ ญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ได
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวอยางนอย ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง  นับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงขอบัญญัติงบประมาณนั้น และในขอ 47 ในการพิจารณา
ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม ขอ 49 ญัตติราง
ขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณา
แลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยจะตอง
ระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม
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พิจารณา นี้คือกฎหมายตาง ๆ ในการจัดทํางบประมาณ  ปนี้อยากเรียนใหท่ีประชุมได
ทราบ ท่ีไดพูดถึงระเบียบฯ  คือ กําหนดใหเราต้ังงบประมาณไวใชจายไดไมเกิน 5 
เปอรเซ็นต จากรับจริงปท่ีผานมา นั่นคือเราตองใชป 2560 เปนฐาน ตอนนี้งานเทียน
เราประมาณ 1,000,000  บาท ในการเสนอรางเทศบัญญัติวันนี้ ทานนายกไดเสนอ
มาคาใชจายในการจัดงานเกิน  5 เปอรเซ็นต  แตไม เกินสองเทาคือไม เกิน 10 
เปอรเซ็นต เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ  ตอนนี้เทศบาลไดขออนุมัติผูวา
ราชการจังหวัดไปแลวตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 2561  เราไดทําหนังสือไปยังผูวาขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณในโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน หมวดรายจาย คาใชสอย ประเภท
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไวเปน
จํานวนเงิน 2,930,000 บาท    ซ่ึงคิดเปน 8.86 เปอรเซ็นต ของรายไดจริงใน
ปงบประมาณท่ีผานมา  ซ่ึงเกินรอยละหาแตไมเกินหนึ่งเทาของอัตราสวนรอยละหา (ไม
เกินรอยละสิบ) ตามระเบียบฯแตวาก็เปนอํานาจของผูวาท่ีจะอนุมัติ เหตุผลความ
จําเปน เนื่องจากเทศบาลตําบลพิมาย เปนชุมชนดั้งเดิมท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามสืบตอกันมาเปนเวลานาน  ซ่ึงเทศบาลจะตองอนุรักษและบํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  อีกประการ
หนึ่งเมืองพิมายเปนเมืองกีฬา ซ่ึงเทศบาลตําบลพิมายไดเปนศูนยกลางในการพัฒนาการ
กีฬา  การออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีดีและเปนการตอตานยาเสพติด  โดย
ไดจัดการการแขงขันกีฬาเกือบทุกประเภทตลอดป เปนท่ีทราบกันดีท้ังในอําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา   และจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันมาโดยตลอด  
นอกจากนั้น  เมืองพิมายยังเปนเมืองทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนท่ีตั้งของโบราณสถาน
สําคัญ  เชน ปราสาทหินพิมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย เมรุพรหมทัต เปนตน 
วิถีชีวิตการทํามาหากิน เศรษฐกิจของประชาชนไดยึดโยงอยูกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและการทองเท่ียว การจัดงานประเพณีตาง ๆ การจัดการแขงขันกีฬา 
นอกจากจะเปนการเกิดประโยชนดังกลาวแลว  ยังเปนการสรางรายไดใหเกิดแก
ประชาชนในทองถ่ินอีกดวย   

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายในวาระท่ี ๑ รับหลักการ ในการเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

นายทองแถมฯ หลักการและเหตุผลตรงนี้ผมเห็นดวยทุกอยาง   และผมคิดวาสมาชิกสภาทุกทานก็คง
จะเห็นดวย  เม่ือสภาผานอนุมัติไปแลวขอฝากทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหาร
โครงการตาง ๆ ท่ีอนุ มัติแลวขอใหดําเนินการอยางรวดเร็ว ขอฝากใหผูบริหาร 
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชวยเรงดําเนินการ 

นายคณาจารยฯ ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการอภิปรายสอบถามในวาระท่ี 1 รับหลักการ  ก็จะขอ
มติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2 วาระท่ี ๑ รับหลกัการ จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 

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

                        7) นายทองแถม  สมนิยม     8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติ 
นางนิตยาฯ ดิฉัน นางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ขอกําหนดการยื่นคําแปรญัตติใน

ระหวางวันท่ี 16 – 18  สิงหาคม 2561  ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม
มิตรพิมาย  

นายคณาจารยฯ ขอผูรับรอง 
บุญชัยฯ รับรอง 
เอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาล 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติ  กําหนดเปนระยะเวลา 3 

วัน ระหวางวันท่ี 16 - 18   สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม
มิตรพิมาย  จํานวน  10  เสียง 

 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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ เม่ือท่ีประชุมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติแลว  ตอไปเปนข้ันตอนการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ ในสวนของการแปรญัตติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 103  ซ่ึงการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเปนการเลือกคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิก
สภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน วิธีการเลือกใหสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินและตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอวาควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีคน 
พิศิฏฐฯ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายชยัวัฒฯฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนออีกหรือไม  ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม  



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5  คน จํานวน  10  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี  1 

นายพิศิฎฐ ขอเสนอ  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ             

คนท่ี 1  จํานวน  10  เสียง  ดังนี ้
  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
นายธนัตถสันต ขอเสนอ  นางนิตยา  นาบํารุง 
นางสมสุขฯ รับรอง 
เปรมศักดิ์ฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางนิตยา  นาบํารุง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  

จํานวน  10  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
นายบุญชัย   ขอเสนอ นางสมสุข  อยูสุข 



๑๑ 
 

เอกสิทธิ์ฯ รับรอง                               
ทองแถมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางสมสุข  อยูสุข  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  จํานวน  

10  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
นายเอกสิทธิ์ฯ ขอเสนอ นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
นายบุญชัยฯ รับรอง 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนายชัยวัฒน   สุขะเดชะ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  

จํานวน  10  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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
นายชัยวัฒนฯ เสนอ นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล 
นายทองแถมฯ รับรอง 
นางสมสุขฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานตองการเสนอรายชื่ออีกหรือไม ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 

5  จํานวน  10  เสียง  ดังนี ้
 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  
 ๑0) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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



๑๒ 
 

นายคณาจารยฯ   คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดแก  1) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  
                      2) นางนิตยา  นาบํารุง    3) นางสมสุข  อยูสุข 4) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ   
                      5) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล   
นายคณาจารยฯ  ขอใหเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการ 
                     แปรญัตติฯ 
นายอุทิศฯ      ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดมีมติกําหนดรับคําแปรญัตติระหวางวันท่ี 16-18 สิงหาคม 

2561 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรพิมาย รวม 3 วัน ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ 109 การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน  จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือนัดประชุมครั้งแรกเพ่ือท่ีจะไดเลือก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติ ท่ีหองประชุมหินทราย  

นายคณาจารยฯ และขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 
2561  เพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมหินทราย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางสมสุขฯ จากการประชุมครั้งท่ีผานมาทางคณะผูบริหารไดขอความเห็นชอบขอใชสถานท่ีตาง ๆ ขอใชท่ี

ราชพัสดุ ลานพรหมทัตท่ีอยูในความรับผิดชอบของอุทยานประวัติศาสตรพิมาย ขอใชท่ีราช
พัสดุ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของขนสงจังหวัดนครราชสีมา ขอรับโอนถนนไทรงาม-สระเพลง 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ขอใชท่ีดินตะวันตกวัดเดิม ท่ีสาธารณประโยชน
เพ่ือกอสรางศูนยแสดงสินคาและศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลพิมาย  อยากทราบวาตอนนี้
คณะผูบริหารไดดําเนินการอยางไร 

นายดนัยฯ ไดติดตามการใชสถานที ท้ังหมดอยูในกระบวนการขอไดดําเนินการสงเรื่องไปท้ังหมดแลว              
จะมีกระบวนการพิจารณาในจังหวัดอีกระดับหนึ่ง ถาไดความคืบหนาอยางไรจะมาแจงใหทราบ
อีกครัง้ 

นายทองแถมฯ  ติดตามเรื่องการประชุมครั้งท่ีแลว  งบประมาณท่ีทางสมาชิกผานไปแลวเม่ือป 2560           
ท่ีจะจัดซ้ือพัสดุ 

นายอุทิศฯ ทานทองแถมจะตองถามทุกครั้ง แตในปนี้คงถูกดานอยลง งบป 2560 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ได ทําหนังสือสงโครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรไปยังคณะกรรมการ ICT จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงตองรอรายงานมติท่ีประชุมออกจึงจะดําเนินการ โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช รถตีเสนจราจร ไดอนุมัติราคากลางแลวและไดสงเรื่องใหกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบ รถดั๊มเปอรไดอนุมัติกําหนดราคากลางและไดสงเรื่องใหกองคลังดําเนินการตาม
ระเบียบแลว  โครงการซอมแซมไฟจราจร 2 จุด อยูระหวางดําเนินการ  โครงการปรับปรุง
ซอมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเลียบคลองหนองโบสถดําเนินการและเบิกจายแลว โครงการ
จัดทําเครื่องหมายจราจร อยูระหวางดําเนินการ โครงการติดตั้งราวเหล็กรอบสระหวา 



๑๓ 
 

ดําเนินการและเบิกจายแลว  โครงการติดตั้งน้ําพุเติมอากาศสระหวาดําเนินการสงมอบงานแลว  
ถนนดินผิวจราจร คสล.เลียบคลองมูลหลง  ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากตองขอกรมศิลปากร 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการปรึกษาหารือเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม 
นางสมสุขฯ ไดมีชาวบานขอความชวยเหลือ สายไฟในซอยนั้นเสาผุรวงลงมาในซอยบานนางปนทอง 
นายดนัยฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
นายทองแถมฯ ชาวบานชุมชนวังบูรพาแถวๆ สระเพลงมีความเดือดรอน จากการท่ีกรมศิลปากรไดทํารั้วก้ัน 

ทําใหชาวบานเขาออกไมได 
นายดนัยฯ เดี๋ยวจะดําเนินการประสานทางกรมศิลปากรติดตามให 
นางนิตยาฯ ฝากถึงคณะผูบริหาร ทางเขาวัดใหมประตูชัยเปนหลุมอีกแลว 
นายดนัยฯ จะดําเนินการให 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีก็ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล   และผูท่ีเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ ขอปดประชุม   
 
ปดประชุมเวลา   15.20  น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี   17   สิงหาคม 2561 

(ลงชื่อ) ธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ) อุทิศ  แกวขาว เลขานุการสภา
เทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                     (นายอุทิศ  แกวขาว) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)  เปรมศักดิ์  สุขปญญา กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   (ลงชื่อ) อุมา  สวางศรี      ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

(ลงชื่อ)    ชุม  เผือกกลาง  กรรมการ        (นางสาวอุมา สวางศรี) 
           (นายชุม  เผือกกลาง)                         นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 

(ลงชื่อ)    ทองแถม  สมนยิม กรรมการ     
           (นายทองแถม  สมนิยม)    
                    
(ลงชื่อ)    พิศิฏฐ  เรือนใหม เลขานุการ     
           (นายพิศิฏฐ เรือนใหม) 
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