
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2562 

วันท่ี  18  กุมภาพันธ 2562 
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.  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.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 4.  นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 
 5.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 6.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 7.  นางระวิวรรณ คิดเห็น  หัวหนาฝายสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธาณสุขและสิง่แวดลอม 

 8.  นางสาวเพียงเพ็ญ     สุขะเดชะ  หัวหนาฝายอํานวยการ รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 10. นางพุทธชาติ เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 11. นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 12. นายยุพนธีร  พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 13. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 14. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 15. นางวชิราภรณ มวยดี  พนักงานจางตามภารกิจ 
 16. นายธรรมศักดิ์ อุทิศทวีธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 17.  นายสมชาย รักศิริ  พนักงานจางท่ัวไป 
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เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศ       
แกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕62 

………………………………………. 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2561  เม่ือวันท่ี  15 กุมภาพันธ 2561   กําหนดใหวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ ๒๕62   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕62  นั้น 
 อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห งพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖                    
รวมแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี  ๑๓ ) พ .ศ .๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย                  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป   ๒๕62 ในวัน ท่ี  ๑ กุมภาพันธ  ๒๕62 เปนตนไป มี กําหนด                
๓๐  วัน 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                                           คณาจารย  พงษพิมาย 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
และกลาวเชิญนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ดําเนินการเปดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  2562 ในวันท่ี  18 กุมภาพันธ 2562            
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
นายคณาจารยฯ  ไมมีเรื่องแจงใหทราบ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัยฯ ดวยสํานักงานผูตรวจการแผนดินแจงจังหวัดนครราชสีมาวา มีผูรองเรียนไดยื่นเรื่องรองเรียน

ตอผูตรวจการแผนดินขอใหพิจารณาและแสวงหาขอเท็จจริง  กรณีกรมศิลปากรไดมีหนังสือ
แจงประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพิมาย (ตําบลในเมือง) อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วา

จะดําเน ินการประกาศเขตท่ีดินโบราณสถานเมืองพิมาย  โดยคณะเจาหนาท่ีสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดินมีกําหนดการเดินทางมาตรวจสอบขอเท็จจริงและรวมประชุมพิจารณาแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนดังกลาวรวมกับผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา อธิบดีกรมศิลปากรหรือ
ผูแทน นายอําเภอพิมาย ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 10 นครราชสีมา  นายกเทศมนตรี
ตําบลพิมาย และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 14.30 น.                 
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิิมาย นครราชสีมา  จึงขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
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ตําบลพิมาย รวมหารือและลงพ้ืนท่ีในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 เวลา 14.30 น.                     
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย นครราชสีมา 

ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561  
                      วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ไมพบขอผิดพลาด 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
นายอุทิศฯ ขอแกไขรายงานการประชุมหนา 6 มติ ท่ีประชุม บรรทัดท่ี 2 ขอความเดิม “กองทุน

หลักประกันสุขภาพ จํานวน 9 เสียงดังนี้” ขอแกไขเปน “กองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน  
2  รายคือ 1) นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ  2)นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมายหรือไม 
ถาไมมีจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

นายคณาจารยฯ ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล           
พิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 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  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  
สมัยแรกของปถัดไป 

นายคณาจารยฯ เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,3 และ 4 
ประจําป 2562 ไว  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552) บทท่ี 1 สภาเทศบาล มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) 
หมวด 2 การประชุมตามขอ 21   
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  4.1 กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2562 (สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนด           
ไมเกินสามสิบวัน) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นางนิตยาฯ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 

2562  (กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

(กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

(กําหนด 30 วัน) 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2562 ดังนี้ สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562  (กําหนด 
30 วัน) สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 
2562 (กําหนด 30 วัน) สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2562 (กําหนด 30 วัน) 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  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป (ประชุมสามัญประจําป  
พ.ศ.2563 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน) 

นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นางนิตยา ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป ประจําป พ.ศ.2563 ขอเสนอ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายรับรอง 
นายมงคลฯ รับรอง 
นายชัยวัฒนฯ รับรอง 
นายคณาจารยฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีก็จะขอมติจากท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป             

สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.2563 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน) วันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2563 เปนตนไปมีกําหนด 30 วัน  จํานวน  11  เสียง  ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2563 สมัยแรก วันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน จํานวน  11  เสียง  ดังนี้ 

 1)  นายชุม  เผือกกลาง 2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  3) นางนิตยา นาบํารุง  

 4)  นางสมสุข  อยูสุข 5) นายทองแถม  สมนิยม   6)  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ   
 7)  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  9) นายมงคล  เสาวภา 
                        10)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นายคณาจารย  พงษพิมาย               

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ ขอติดตามเรื่องไฟบริเวณถนนชายชลชํารุด  3-4 เดือนท่ีแลวท่ีชํารุด  ทางเจาหนาท่ีไดติดตอ

ประสานงานไปยังผูรับจางถึงไหนแลว 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดชี้แจงตอบขอซักถาม 
นายดนัยฯ ขอให ผอ.สมโภชน  รักธรรม  เปนผูตอบ 
นายสมโภชนฯ ตอนนี้ทางเทศบาลไดทําหนังสือไปหาผูรับจางตามระเบียบฯ แลว  ซ่ึงไดแจงถึง 2 ครั้งแลว 

ซ่ึงอยูในระหวางการรับประกัน  เวนแตวาทางคณะผูบริหารจะใหใชเงินประกัน ซ่ึงทางกอง
ชางทําหนังสือแจงไปยังผูรับจางวาชํารุด จํานวน 5 จุด แตวาทางผูรับจางยังไมมาดําเนินการ
ให 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการติดตามการประชุมอีกหรือไม 
นางนิตยาฯ ขอติดตามเรื่องไฟจราจร ไฟแดงไฟเขียวบริเวณสี่แยกรานแสงเพชร ตอนนี้เห็นติดปายวา

ชํารุดอยูระหวางการซอมแซม 
นายคณาจารยฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดชี้แจง 
นายดนัยฯ ขอให ผอ.สมโภชน  รักธรรม  เปนผูตอบ 
นายสมโภชนฯ ตอนนี้อยูระหวางข้ันตอนการกําหนดราคากลาง  ซ่ึงการกําหนดราคากลางแตละครั้ง ทาง

ปลัดไดทักทวงวาควรจะมีเอกสารอางอิงในการกําหนดราคากลางแตละครั้ง  ซ่ึงทางคณะ
กรรมการฯไดทําหนังสือสอบถามไปยังหางรานและผูรับจาง 2 อาทิตยแลวจึงจะมีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงการกําหนดราคากลางแตละครั้งจะตองใชเอกสารอางอิงในกําหนด  
ถาเปนเรื่องเก่ียวกับอาคารจะตองปรึกษาโยธา ถาเปนเรื่องทอจะตองปรึกษา  ซ่ึงเราทําตาม
ข้ันตอน  ยกตัวอยางเชน  ทางเขาลานจอดรถทําราคากลางถึง 4 ครั้ง  ซ่ึงราคากลางแตละ
ครั้งอยูไดแค 30 วัน ถาไมทันตองเริ่มตองกลับมาทําราคากลางใหม ซ่ึงทากองคลังไดทํา
บันทึกกลับมาใหทําราคากลางใหม สําหรับโครงการนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นายพิศิฏฐฯ หลายทานคงทราบกันดีวา กระแสในวงการการวิ่งออกกําลังกายกําลังไดรับความนิยมสูงสูด  

ท้ังภาครัฐ เอกชน  จะบูมในเรื่องของการออกกําลังกาย แตพ้ืนท่ีออกกําลังกายในเขตเทศบาล
ตําบลพิมาย อยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร พอจะมีทางใดบางท่ีจะชวยเหลือพ่ีนองท่ี
รักการออกกําลังกาย 
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นายทองแถมฯ ขอเสนอใหเอาเสาไฟ ตนไมถนนชายชลออก 
นายดนัยฯ ถาเราเอาออกเลย  ปญหาเราจะเอาไปไวตรงไหน 
นางสมสุขฯ อยากปรึกษาเก่ียวกับทางเทา   ไดผานไปในตลาดรานคาไดวางของล้ําเขามาในทางเทาเยอะ

มาก  ประชาชนตองเดินบนถนน  และยังมีการนําเอาราวตากผามาตาก  รถเข็นท่ีขายของก็เอา
มาจอดหนาบานเจาของ  โดยเฉพาะตรงบริเวณบานอูดดอกไม  ตรงนี้เปนทางเลี้ยวรถอาจทํา
ใหเกิดอันตราย   

นายเปรมศักดิ์ฯ ขอปรึกษาเรื่องถนนหลังวัดสระเพลงชํารุดเปนหลุมลึก  อาจทําใหเกิดอันตราย  อยากให
ผูบริหารไปตรวจดู 

นายสมโภชนฯ ถนนท่ีทาน สท.เปรมศักด์ิ  คือถนนวัดสระเพลง  ทางเทศบาลไดแจงผูรับจางไปแลว ซ่ึงเปน
หนาท่ีรับผิดชอบของผูรับจาง  ไดแจงผูรับจางเขามาดําเนินการซอมแซมแลว 

นายชุมฯ รถของชลประทาน ขุดแถวโรงฆาสัตว  อยากใหนําดินมาไวฝงโรงฆาสัตว 
นายสุพจนฯ ตอเนื่องท่ีทาน สท.สมสุข ท่ีมีผูวางสินคาบนทางเทา  บนผิวจราจรก็ยังพบเห็นอยู  ปญหา

เบื้องตนจะดําเนินการกอนเลย  รถเข็นท่ีทางเทศบาลไดดําเนินการแจกใหวางเฉพาะในตลาด
ไนทเทานั้น  ถาทานนําไปวางบนผิวจราจร  ทางเทศบาลตําบลพิมายจําเปนตอขอคืน  มีหลาย
คันท่ีไมดําเนินการเก็บเขาบาน จะใหเจาหนาท่ีไปยกกลับไปไวท่ีบอขยะ   

นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีจะขอปดประชุม  
และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา และเจาหนาท่ี
ท่ีดําเนินการจัดการประชุม และขอปดประชุม  และขอเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีทางเทศบาลตําบลพิมายไดเตรียมจัดไวสําหรับรับรอง ณ รานศรีตาล เนื่องจากได
ลวงเลยระยะเวลาแลว 

 
ปดประชุมเวลา   12.30   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  22   กุมภาพันธ 2562    

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

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

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