
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2561 

วันท่ี  22  สิงหาคม 2561 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  10.00  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  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 6.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 7. นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
 8.  นางสาวเพียงเพ็ญ สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 10. นางสาวขวัญสุดา  นพเกา  นิติกรปฏิบัติการ 
 11. นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12. นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 13. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 14. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 15. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 16.นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
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เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว กลาวเชิญ  นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิ
มาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิ
มาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 ในวันท่ี 
22 สิงหาคม 2561 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
นายคณาจารยฯ  กอนจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 1 ดวยไดรับแจงจากนายอุทิศ  แกวขาว เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลพิมาย  ซ่ึงไดขออนุญาตลาพักผอน เนื่องจากติดตามภารกิจสําคัญ                     
ไมสามารถเขาประชุมสภาในครั้งนี้ได  ทําใหไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
2 ประจําป 2561 ในวันนี้ 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 19 วรรคสอง “ในการประชุมสภา
ทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ได หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือขาราชการ หรือ
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง  เปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา
ทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยใหนําความในขอ 13 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
โดยใหนําความในขอ 13 และขอ 26 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการ
ลงคะแนนเลือก ใหกระทําดวยวิธีการยกมือ"  

             สภาเทศบาลตําบลพิมาย  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเลือกเลขานุการเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป  ตามระเบียบขอ 13 วรรคหนึ่ง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 
วิธีการเลือก เลขานุการสภาทองถ่ินใหนําความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

นายคณาจารยฯ  ตอไปผมขอเขาสูการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
นายคณาจารยฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย จะเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการ

สภาเทศบาลตําบลพิมาย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัย
ท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ขอเชิญเสนอครับ 

นายชัยวัฒนฯ  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทุกทาน  ผมนายชัยวัฒน  
สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 1 ขอเสนอ นางสมสุข  อยูสุข ตําแหนง  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย               
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ในวันนี้ 

นายคณาจารยฯ  ขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
นายเอกสิทธิ์ฯ  รับรอง 
นายบุญชัย  รับรอง 
นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ทานใดจะเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับแตงตั้ง เพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในคราวนี้อีกหรือไม 
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นายคณาจารยฯ  ถาไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนไปตาม ขอ 14 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว าด วยข อบั ง คับการประชุ มสภาท อง ถ่ินฯ   ในการเลื อกป ระธานสภ าท อง ถ่ิน                    
รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการ
แตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก และในการเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล ตําบลพิมายเพ่ือปฏิบั ติหน า ท่ี เปน เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย                        
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2561                 
ในครั้งนี้ มีผูเสนอรายชื่อเพียงหนึ่ง  จึงขอประกาศรายชื่อผูไดรับเลือก คือนางสมสุข อยูสุข  
เปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2561 

นายคณาจารยฯ  ขอเชิญนางสมสุข  อยูสุข  ทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
นางสมสุขฯ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ            

ทุกทาน ดิฉันนางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 1  ขอขอบคุณท่ีทาง
สภาไดเลือกและมีมติในการแตงตั้งเลขานุการสภาเพ่ือทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลพิมาย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 
ประจําป 2561 ขอขอบคุณคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 - ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
   3.1 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
นายคณาจารยฯ จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    

พิมายทานใดยื่นคําแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจง 
นายบุญชัยฯ เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล           

พิมาย  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมายไดมีมติเห็นชอบรับหลักการรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2561 ท่ีผาน
มา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗   
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ 49 ญัตติรางเทศบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับ
หลักการแลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง
ขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  ซ่ึงในวันนั้น              
สภาเทศบาลตําบลพิมายไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 1 คณะ จํานวน 5 ทาน             
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และกําหนดวันรับคําแปรญัตติเปนเวลา 3 วัน ในวันท่ี 16, 17, 18  สิงหาคม 2561              
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   ของท้ัง 3 วัน ซ่ึงเม่ือครบกําหนด 3 วันแลว  ปรากฏวา
ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายและผูบริหารเทศบาลตําบลพิมายทานใดไมไดยื่นคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  เม่ือครบกําหนดเวลาแลวคณะกรรมการแปรญัตติจึงได 
ประชุมปรึกษาหารือรวมกัน  เม่ือเวลา 16.45 น.  และไดพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบ                
ใหยืนตามรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2562 ตามรางเดิม  จึงนําเสนอ
ตอประธานสภาเทศบาลตําบลพิมายเพ่ือเสนอตอสภาเทศบาลตําบลพิมายพิจารณาตอไป                         

นายคณาจารยฯ จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดยื่นคําแปร
ญัตติ  ก็จะไมมีการอภิปรายหรือลงมติ  

 

  ๓.2 วาระท่ี 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ 
นายคณาจารยฯ ในลําดับตอไปก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖2    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562  วาระท่ี 3 ใหตราเปนเทศบัญญัติ จํานวน 10 เสียง 

 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 

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

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน  2  คน ไดแก 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2)นางสมสุข  อยูสุข 

นายคณาจารยฯ เม่ือรางเทศบัญญัตินี้ ไดมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นางสมสุขฯ ข อ ชี้ แ จ งระ เบี ย บ ห ลั งจ าก ท่ี ส ภ า เท ศ บ าล ได มี ม ติ ให ต ร า เป น เท ศ บั ญ ญั ติ แ ล ว                     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ 
ภายใน ๗ วัน นับจากสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ   ในกรณีเทศบาลตําบล
ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการ                   
ไมพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว ในสวนของเราทานผูวาราชการจังหวัดนาจะมอบอํานาจใหนายอําเภอพิมายเปนผู
พิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการขยะ               
มูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายดนัยฯ            ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขอขอเสนอญัตติโดยมีหลักการ                
และเหตุผล  ดังตอไปนี ้

หลักการ 
          ขอเสนอญัตติการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

เหตุผล 
          ดวย เทศบาลตําบลพิมาย ประสบปญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะสถานท่ีกําจัดขยะ
ปจจุบันไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  และใชงานมานานจนเต็มพ้ืนท่ี มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกคาง(ตัน) ป 2561 จํานวน 2,270  ตัน  แนวทางซ่ึงจะชวยในการบริหารจัดการขยะไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน คือการจัดหาเทคโนโลยีใหมในการจัดการขยะ ซ่ึงเทศบาลตําบลพิมายได
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา ในการกอสรางระบบกําจัดขยะดวย
วิธีทางกลและชีวภาพ(MBT) แตยังไมไดรับงบประมาณ ประกอบกับรัฐบาลมี Road Map การ
แกปญหาขยะของประเทศไทย  โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกิดความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะ ท้ังนี้ บริการสาธารณะนั้นตองเปนอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปน
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
เปนภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกวาศักยภาพหรือไมคุมวาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ดําเนินการเอง หรือเปนภารกิจหรือโครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมือกันเพ่ือเกิด
ประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน  
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความจําเปนตองเสนอญัตติ  เรื่อง การลงนามบันทึก
ขอตกลงเพ่ือจัดบริการสาธารณะดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย  อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ภายใตโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยวิธีการ
แปรรูปขยะเปนพลังงานไฟฟา    
          ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครอง  สวนทองถ่ิน เรื่อง การทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินลงวันท่ี 22 พฤษภาคมพ.ศ.2558 ขอ 2 การทําความตกลงรวมมือกันใน
การจัดทําบริการสาธารณะขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังแตสองแหงข้ึนไปซ่ึงอาจเปน
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจขามเขตจังหวัดก็ไดหากมีพ้ืนท่ี
ติดตอกัน ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นไดรับผลประโยชนจากการจัดทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชุมปรึกษาหารือรวมกัน  โดยจัดทําบันทึกขอตกลง            
เปนหนังสือและนําเสนอสภาทองถ่ินแตละแหงพิจารณาใหความเห็นชอบโดยปฏิบัติตาม
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กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  ท้ังนี้ ใหรายงานและจัดสงสําเนาบันทึกขอตกลง
ใหผูกํากับดูแลองคกรปกครอง สวนทองถ่ินทราบดวย 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบญัตติการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 10 เสียง 
ดังนี้ 

 1) นายชุม  เผือกกลาง 3) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 3) นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 
 4) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5) นางนิตยา นาบํารุง 6) นายมงคล  เสาวภา 

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

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง  จํานวน  2  คน ไดแก 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย 2)นางสมสุข  อยูสุข 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางนิตยาฯ ดิฉันนางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 2 ขอติดตามการประชุมครั้งท่ี

ผานมาเรื่องถนนตรงหนาวัดใหมยังไมไดทํา และถนนตรงหนาบานทาน สท.เอกสิทธิ์ และหนา
ประสาทยังไมไดดําเนินการ 

นายดนัยฯ เรื่องนี้ ไดเขาคิวไวแลว สัปดาห ท่ีแลวกองชางนาจะอยูในงานรุกขมรดก เดี๋ยวผมจะเรง
ดําเนินการใหเร็วข้ึน 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 นางนิตยาฯ ดิฉันนางนิตยา  นาบํารุง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 2 อยากถามเรื่องเสาไฟฟา   

สองสวางท่ีติดตั้งใหมบริเวณหนารานไพศาลพานิชจะตั้งอยูบนฟุตบาท  แตพิมายพาราไดซอยู
ขางลางฟุตบาท  และอีกคือเรื่องการตีเสนจราจรบนถนน จะเปนเสนตรง ลูกศรเลี้ยวซาย       
เลี้ยวขวา พอดีมีชาวบานสอบถามมา  

นายดนัยฯ เรื่องเสาไฟสองสวางจะลงไปดูและสั่งการให  และเรื่องการตีเสนจราจรไดรับการทักทวงจาก
ทางตํารวจมาแลว  และก็ไดสั่งการลงไปกับผูรับเหมาไดดําเนินการแกไขแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นายทองแถมฯ ผมนายทองแถม สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 1   อยากถามเรื่องไฟ            

ท่ีติดตั้งใหม เขาจะมีประกันเหมือนถนนชายชลหรือไม ตอนนี้ดับไป 2 หลอดแลว จะมีการ
แกไขอยางไร ถามพนักงานแลววาเสียไมสามารถซอมไดตองแจงผูรับเหมา 
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นายดนัยฯ ไฟฟาสองสวางท่ีเปนงบของทางจังหวัดเดี๋ยวเขาจะถายโอนใหทางเทศบาล แตตรงสะพาน
ชัยวรมันเปนของกรมทางหลวง  ซ่ึงเขาไมถายโอนใหเรา แตไฟสองสวางงบของจังหวัดเขา 
จะถายโอนใหเรา เราก็จะสามารถซอมได    ซ่ึงตอนนี้มันอยูในระยะประกัน ถาเขาไมมาซอม
ใหถาเลยกําหนดวันเราจะยึดเงินประกันสัญญา  

นายชัยวัฒนฯ ผมนายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย เขต 1 ก็เปนเสียงสะทอนจาก
ชาวบานฝากมายังประธานผานไปยังคณะผูบริหาร เรื่องความสะอาดในการทํางานของ
ผูรับเหมาในเขตเทศบาล อยากใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของ สังเกตการทํางานซ่ึงยังทําไม
เรียบรอยเทาไหร ซ่ึงมีนักทองเท่ียวสัญจรผานไปมากลัวจะเกิดความไมสะดวก    เรื่องท่ี 2 
การกวดขันวินัยจราจร สวนตัวผมคิดวาดีในการกวดขันวินัยจราจรเก่ียวกับเรื่องหมวก
กันนอค  เปนเสียงสะทอนจากชาวบานผานมายังตัวผมฝากมาถึงทานคณะผูบริหารมาถึง
ทานนายกเพราะวาทานยังมีตําแหนง ประธาน กตตร. ชาวบานบอกวาเศรษฐกิจแยมาก  
การกวดขันวินัยจราจรตั้งอยูบนบริเวณชุมชนสระโบสถ ชาวบานชุมชนสระโบสถบอกวา ขาย
ขาวไดวันละ 10 จาน ปกติตั้งอยูแยกแสงเพชร เปนไปไดม้ัยอยากใหตั้งตรงหัวสะพาน หรือ
แยกเมืองใหม เศรษฐกิจแยแมคาพอคาบนขายของก็ไมคอยได ขอขอบคุณครับ 

นายดนัยฯ ผมเห็นดวยเรื่องวินัยจราจร  เดี๋ยวผมตองใหทางสมาชิกสภาเทศบาลชวยทําตารางเพ่ือ
นําเสนอกับทางตํารวจ  ถาเปนชม.ท่ีจะตองทําการคาขาย  ซ่ึงตอนนี้เขาทําจริงจังซ่ึงเห็นเปน
เรื่องดี ใชเด็กนักเรียนถือปายรณรงคการสวมหมวกกันนอค  ผมวาเปนภาพลักษณท่ีดี แตวา
ถาเปนเสียงสะทอนออกมาวา ทําใหชวงจังหวะท่ีเขาซ้ือขาว  ขอใหทําเปนตารางอยากจะให
ทําอยางไร จะไปนําเสนอให และขอใหขยับออกไปหนีหวงเวลาออกไป แตวาเจาหนาท่ีก็ยัง
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดังเดิม สวนเรื่องความสะอาดผมจะลงไปกําชับใหครับ 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่อง ๆ อีกหรือไม 
นายมงคลฯ ขอขอบคุณทานนายก และคณะผูบริหาร ท่ีวาแจงเรื่องไฟ เรื่องทอแตกก็ดําเนินการใหโดย

เรงดวน  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด

ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘ 

ปดประชุมเวลา   10.50    น. 
(ลงช 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี    23    สิงหาคม 2561 

(ลงชื่อ) ธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)    นางสมสุข  อยูสุข    เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                 (นางสมสุข  อยูสุข) 
 
 (ลงชื่อ)    เปรมศักดิ์ สุขปญญา กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)        (ลงชื่อ) อุมา สวางศรี    ผูถอดเทป/ผูจดบันทึก 
  

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

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