
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 

วันท่ี  10 พฤษภาคม 2562 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นางนิตยา    นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 3.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 10.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 11.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 13.  นายอุทิศ  แกวขาว   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
      1. นางพัชราภา           มหานิยม       ปลัดอําเภอ แทนนายอําเภอพิมาย 
 2.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 5.  นายวิมล  มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 6.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 7.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 8.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 9.  นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 10. นางสาวอุมา สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 11. นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 12. นางสาวขวัญสุดา นพเกา  นิติกรปฏิบัติการ 
 13. นางสาวจริยา ฝายกระโทก  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 14. นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 15. นายยุพนธีร  พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 16. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 17. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
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 18. นางวชิราภรณ มวยดี  พนักงานจางตามภารกิจ 
 19. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
 20.  นายบุญเกิด มีทอง  พนักงานจางเหมา 
 

เปดประชุมเวลา  13.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕62 

………………………………………. 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2561  เม่ือวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2561   กําหนดใหวันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕62   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕62  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 2  ประจําป   ๒๕62 ในวันท่ี  ๑  พฤษภาคม ๒๕62 เปนตนไป มี กําหนด                
๓๐  วัน 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26 เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                                           คณาจารย  พงษพิมาย 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการเปดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป  2562 ในวันท่ี  10 พฤษภาคม 2562            
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562  
                      วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจําป 2562 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 แลวไมพบขอผิดพลาดประการใด 
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นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2562 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 หรือไมถาไมมี
จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล           
พิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาํป 2562 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 จํานวน  
11  เสียง  ดังนี้ 

 1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนตัถสันต  ตั้งกองเกียรติ    6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย      

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายดนัย           ดวยนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  มีความประสงคขอเสนอญัตติคัดเลือกผูแทนสมาชิก

สภาเทศบาล เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการ 
            1.คัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
            2.คัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
เหตุผล 

            เนื่องจากกรรมการชุดเดิม ตามคําสั่งเทศบาลตําบลพิมาย ท่ี 87/2560 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560, คําสั่งเทศบาลตําบล           
พิมาย ท่ี 88/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ครบวาระการดํารงตําแหนงแลวเม่ือวันท่ี 22  มีนาคม 2562 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการอยูในตําแหนง
คราวละสองป และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเลือกคณะกรรมการดังกลาวใหม 
และใหคณะกรรมการท่ีไดรับเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 

            ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือพิจารณาตอไป 
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  4.1 คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล คนท่ี 1  
นางนิตยาฯ ขอเสนอ  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นางสมสุขฯ รับรอง 
นายมงคลฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ

ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกนายพิศิฏฐ เรือนใหม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย        

เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 จํานวน  11 เสียง  ดังนี้ 
  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คนท่ี 2  

นายเอกสิทธิ์ฯ ขอเสนอ  นายเปรมศักดิ์  สุขปญญา 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายบุญชัยฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ

ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกนายเปรมศักดิ์  สุขปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย        

เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 จํานวน  11 เสียง  ดังนี้ 
  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คนท่ี 3  

นายบุญชัยฯ ขอเสนอ นายทองแถม  สมนิยม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายธนัตถสันตฯ รับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
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นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกนายทองแถม  สมนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย        
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 จํานวน  11 เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

 

  4.2 คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 1  

นายบุญชัยฯ ขอเสนอ นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายธนัตถสันตฯ รับรอง 
นางนิตยาฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ

ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกนายชัยวัฒน  สุขะเดชะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย        

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 จํานวน  11 เสียง  
ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 2  

นายทองแถม ขอเสนอ นางสมสุข  อยูสุข 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายมงคลฯ รับรอง 
นายพิศิฏฐฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ

ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกนางสมสุข  อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  เปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 2 จํานวน  11 เสียง  ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 3  

นายพิศิฏฐฯ ขอเสนอ นางนิตยา  นาบํารุง 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายธนัตถสันตฯ รับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลทานอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีจะ

ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบคัดเลือกนางสมสุข  อยูสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย                    

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 จํานวน  11 เสียง  
ดังนี้ 

  1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ            3) นางนิตยา นาบํารุง  
 4)  นางสมสุข  อยูสุข   5) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ     6)นายทองแถม  สมนิยม   
                        7)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  8)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 9) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  

10) นายมงคล  เสาวภา  11)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  
   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย     

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นายพิศิฏฐฯ ตามท่ีไดไปคลุกคลีกับชาวบาน  เนื่องจากชวงนี้เกิดพายุฤดูรอนทําใหตนไมหักโคนไดรับความ

เสียหาย มีปญหาคือวาประชาชนไดมาเขียนคํารองขอใหเจาหนาท่ีชวยเรงดําเนินการใหเร็ว 
กวานี้   จึงอยากใหจัดลําดับการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหรวดเร็ว 

นายดนัยฯ จะกําชับและเรงรัดเจาหนาท่ีดําเนินการใหอยางเรงดวน 
นางสมสุขฯ ไดรับขอรองเรียนจากประชาชน  อยากใหชวยเรื่องเสียงดังจากมอเตอรไซดซอยพิพิธภัณฑซอย

รานยาจริงใจ มีวัยรุนขับมอเตอรไซดเสียงดังท้ังในเวลากลางและกลางคืน อยากใหดําเนินการ
จัดทําลูกระนาดชวยชะลอความเร็ว 

นายดนัยฯ จะใหกองชางลงไปดูให 
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นายชัยวัฒนฯ ขอปรึกษาหารือในเรื่องของโซเชียล บริเวณสี่แยกไฟแดงรานแสงเพชร  ชาวบานไมเขาใจอะไร
นิดหนอยก็โทษแตเทศบาลเรื่องไฟจราจรบริเวณสี่แยกรานแสงเพชรเสียมา 2-3 ป ทําใหเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานใหขับรถดวยความระมัดระวัง ควรชะลอ
ความเร็วในบริเวณดังกลาว อยากใหทานสมาชิกสภาชวยกันอธิบายชาวบานใหเขาใจ และขอ
สอบถามวาไฟแดงใชเวลาในการซอมแซมขนาดไหน 

นายดนัยฯ ตอนนี้อยูระหวางข้ันตอนการประมูล 
นายชัยวัฒนฯ อยากใหเทศบาลและทางตํารวจไดปลูกจิตสํานึกในการขับข่ีใหทราบถึงระเบียบวินัยจราจร 
นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม  ขอขอบคุณสมาชิกสภา

เทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา และเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการจัดการ
ประชุม และขอปดประชุม    

 
ปดประชุมเวลา  14.00   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี      พฤษภาคม 2562    

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)   เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ)                     (นายอุทิศ  แกวขาว) 
          ปลัดเทศบาล 
(ลงชื่อ)    กรรมการ              
           (นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา)   (ลงชื่อ)            ผูจดบันทึก 
  

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

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