
 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2563 

วันท่ี  24  กุมภาพันธ 2563 
ณ  หองประชุมหินทราย สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

 เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
………………… 

 ผูเขาประชุม 
 1.  นางนิตยา    นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 2.  นายชุม  เผือกกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 3.  นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 4.  นายธนัตถสันต ตั้งกองเกียรติ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 5.  นายทองแถม  สมนิยม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 6.  นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 7.  นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 8.  นายพิศิฏฐ  เรือนใหม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 9.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 10.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายอุทิศ  แกวขาว   ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  ผูไมมาประชุม 
 1.  นายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 5. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 
 6.  นายวิมล  มะลิลา  คณะทํางาน รมช.มท.2 
 7. นายไตรเทพ  นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 8. นางวชิราภรณ มวยดี  พนักงานจางตามภารกิจ 
 9. นายเสริมศักดิ์   ดวงทอง  จางเหมาบริการ 
 10.นายกัมปนาท คชชาญ  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
 11. นางพิมพพร  สิงหดี  ลูกจางประจํา 
 12. นายยุพนธีร  พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 13. นางสาวสุชาดา ตั้งกองเกียรติ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 14. นายยุพนธีร  พิงคารักษ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

เปดประชุมเวลา  10.30  น. 
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นายอุทิศฯ ไดรับแจงจากนายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดรับอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตลม ไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีไดในวันนี ้จึงขอเชิญนางนิตยา  นาบํารุง              
รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลวนายอุทิศ  แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย  กลาวเชิญ  
นางนิตยา  นาบํารุง    รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นายอุทิศแกวขาว อานประกาศสภาเทศบาลตําบล             
พิมาย  ดังนี้ 

 
ประกาศสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕63 
………………………………………. 

 
 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําป 2562  เม่ือวันท่ี  18 กุมภาพันธ 2562   กําหนดใหวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ ๒๕63   เปนวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕63  นั้น 
 อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕  แห งพระราชบัญ ญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖                    
รวมแก ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ ท่ี  ๑4 ) พ .ศ .๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย                  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป   ๒๕63 ในวัน ท่ี  ๑ กุมภาพันธ  ๒๕63 เปนตนไป มี กําหนด                
๓๐  วัน 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี        มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
  (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 

และกลาวเชิญนางนิตยา  นาบํารุง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย ปฏิบัติหนาท่ีประธานสภาเทศบาล
ดําเนินการเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 ในวันท่ี  24 
กุมภาพันธ 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  1.1 แจงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 ของเทศบาล

ตําบล พิมาย 
นางนิตยา ดวยเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความจําเปนในการดําเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดนครราชสีมา  และแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลพิมาย  จึงมีความจําเปนตองบรรจุโครงการจัดงานการแสดง แสง สี เสียง
เทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป พ.ศ.2562 ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 4 ของเทศบาลตําบลพิมาย โดยผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา อาศัยอํานาจตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 5 วรรคสอง อนุมัติใหเทศบาลตําบลพิ
มาย ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ขอ 22  

  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4 ของเทศบาลตําบลพิมาย ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานแลว 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
  1.2 แจงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ของเทศบาล

ตําบลพิมาย 
นางนิตยาฯ ดวยเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลตําบลพิมาย โดยแกไขเพ่ือใหชื่อโครงการสัมพันธกับวัตถุประสงคของโครงการ 
ท้ังนี้ไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจําเปนตองแกไขและเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ท้ังนี้การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหาร และในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามขอ 21 และขอ22/2 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลพิมายไดเห็นชอบใหแกไขและเพ่ิมเติมแลว 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 5 ของเทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดตามท่ีไดสงใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนไดรับทราบ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
  1.3 แนะนําพนักงานเทศบาลตําบลพิมาย รายนายกัมปนาท คชชาญ ตําแหนงนักวิชาการ

สุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุข 
นางนิตยาฯ เทศบาลตําบลพิมายไดมีพนักงานมาบรรจุใหมจํานวน 1 ราย คือ นายกัมปนาท  คชชาญ 

บรรจุเปนพนักงานเทศบาลตําบลพิมาย ในตําแหนง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัด
กองสาธารณสุข  

นายกัมปนาทฯ -ผมนายกัมปนาท  คชชาญ ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเทศบาลตําบลพิมาย ใน
ตําแหนง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2563 ผมขอสัญญาวาจะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีสุดความสามารถ และปฏิบัติตามนโยบายของคณะ
ผูบริหารภายใตระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด 

ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
  - การประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562  
                      วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
นางนิตยาฯ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายธนัตถสันตฯ คณะกรรมการไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 แลวไมพบขอผิดพลาด 
นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการแกไขในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ถาไมมีจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล            
พิมาย  สมัยประชมุวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2562 วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จํานวน  10
เสียง  ดังนี้ 

 1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ           3) นางสมสุข  อยูสุข  
 4)  นายธนตัถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5)นายทองแถม สมนิยม 6)นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  

7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม       9) นายมงคล  เสาวภา   
                        10)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นางนิตยา  นาบํารุง      

 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

นางนิตยาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
นายดนัย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2552 มาตรา 48 

ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติกอนเขารับ
หนาท่ี  และใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว
ตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป นั้น 

           บัดนี้ การดําเนินงานบริหารตอกิจการเทศบาลตําบลพิมาย ในฐานะนายกเทศมนตร ี           
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดสําเร็จลุลวงมาแลว  จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรีดังรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาล 
(รอบปงบประมาณ  พ.ศ.2562) 

******************************** 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

  ตามท่ีไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลพิมายและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย               
เม่ือวันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ.2555  และกระผม (นายดนัย  ตั้งเจิดจา)  ไดรับเลือกตั้งและความไววางใจจาก
ประชาชนใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย   และไดแถลงนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ของเทศบาลตําบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ครั้งท่ี 1             
เม่ือวันท่ี  5  มิถุนายน  2555  นั้น  ไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการสวนทองถ่ินของเทศบาลตําบลพิ
มาย โดยจะยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินดวยการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน  การรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือผลักดันการแกไขปญหา และ
พัฒนาทองถ่ินไปสูเปาหมายไดอยางสมบูรณ อีกท้ังเปนการอาศัยความรวมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลให
เกิดความตระหนักรวมกันในปญหา และความเขาใจในแนวทางการแกไขปญหา นําไปสูความรวมมืออยางจริงจัง 
ระหวางฝายการเมือง ฝายขาราชการ พนักงาน กลุมองคกรเอกชน ประชาชน เพ่ือสรางประชาคมในเขตเทศบาล
ใหเขมแข็ง  โดยกําหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประกอบดวย 
  - นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  - นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  - นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  - นโยบายดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  - นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562  มาตรา 48 ทศ กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
  เทศบาลตําบลพิมาย  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปน
จุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตาง ๆ  จึงไดกําหนดวิสัยทัศน
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
  วิสัยทัศน  (Vision) 
 
 
   
 
 

  เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  บรรลุผลตามวิสัยทัศนขางตน  จึงกําหนดให มี
ยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธ / แนวทางการพัฒนา  หรือวิธีการดําเนินงานท่ีจะตองมุงเนน  เพ่ือเปนกรอบ
ชี้นําในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน  3  ดาน  ดังนี้ 

“ เมืองทองเท่ียว  ปราสาทหิน  วิถีทํากินพอเพียง  เรียงรอยประเพณี  มีจิตสาธารณะ” 
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  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณ ี
  1.  การพัฒนาสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียว 
  2.  การสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว 
  3.  การประชาสัมพันธสถานท่ีและกิจกรรมการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก 
  4.  การปรับภูมิทัศนและพัฒนาเสนทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
  5.  การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  1. การสงเสริมอาชีพและรายได 
  2.  สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
  3.  การพัฒนาสินคาและบริการ 
  4.  การพัฒนาการศึกษา 
  5.  การสวัสดิการสังคม 
  6.  การสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคานิยมหลักของชาติและการมีสวนรวม 
                   ของประชาชน 
  1.  พัฒนาการบริการใหแกประชาชน 
  2.  การบังคับใชกฎหมาย 
  3.  การสงเสริมคานิยมหลักของชาติ 
  4.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  5.  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถ่ิน 

  เทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  และ
ประกาศบังคับใชเม่ือวันท่ี  14  กันยายน  2561  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติ จํานวน  84  
โครงการ  งบประมาณ  35,884,792  บาท  ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  53  โครงการ  เบิกจายงบประมาณ
แลว  28,642,932.22  บาท   ปรากฏตามตารางตอไปนี้ 
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 ตารางที่ 1  แสดงผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ีอยู
ระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การ
ทองเที่ยว 
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
จารีตประเพณี 

10 11.90 0 0.00 3 3.57 0 0 0 0 13 15.48 

2. การ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

30 35.71 0 0.00 17 20.24 0 0 0 0 47 55.95 

3.การสงเสริม
คานิยมหลัก
ของชาติและ
การมีสวนรวม
ของประชาชน 

13 15.48 0 0.00 11 13.10 0 0 0 0 24 28.57 

รวม 53 63.09 0 0.00 31 36.91 0 0 0 0 84 100 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการเบิกจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

2,650,763.16 9.25 - - 2,650,763.16 9.25 

2. การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

25,376,322.01 88.60 - - 25,376,322.01 88.60 

3.การส ง เส ริ ม ค า นิ ยม
หลักของชาติและการมี
สวนรวมของประชาชน 

615,847.05 2.15 - - 615,847.05   2.15 

รวม 28,642,932.22 100 - - 28,642,932.22 100 

 

จากตารางท่ี 1  แสดงผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตารางท่ี 2  แสดงผลการเบิกจาย
งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  สามารถสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีเทศบาล
ดําเนินการ  ไดดังนี้ 
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รายละเอียดผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
    แผนงานบริหารท่ัวไป 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1.โครงการจัดกิจกรรมการประกวด 
สมตํา-ผัดหมี่พิมาย 

13,000 12,325 /    

2.อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 1,000,000 1,000,000 /    
3.โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เมืองพิมาย 

60,000 60,000 /     

 1,073,000 1,072,325     

แผนงานเคหะและชมุชน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและติดต้ังอุปกรณ
ออกกาํลังกายสวนสาธารณะ 4 มุมเมืองในเขต
เทศบาลตําบลพิมาย 

500,000 -   /  

5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก  
คอนกรีตถนนในเขตเทศบาลตาํบลพิมาย 

1,000,000 -   /  

6.โครงการกอสรางถนน คสล. ในบอขยะ                 
บานนอย หมูที่ 15 

220,000 
 

219,800 /    

7.โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและ
ไฟฟาสาธารณะ 

90,000 37,782.73 /    

8.โครงการอุดหนุนขยายเขตประปาในเขต
เทศบาล 

30,000    /  

 1,840,000 257,582.73     

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

9.โครงการจัดงานฉลองชัยชนะทานทาวสุรนารี 60,000 59,954.65 /    
10.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 170,000 167,594.25 /    
11.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 350,000 321,321.30 /    
12.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา 

800,000 784,567.96 /    

13.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปใหม 30,000 25,200 /    
 1,410,000 1,358,638.     



 

 

10 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

16 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

14.โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและดูงาน 

200,000 
 

197,450 /    

15.โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (อุทกภัย อัคคีภยั วาตภยั และภัยอื่นๆ) 

30,000 29,850 /    

16.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

200,000 196,100 /    

17.โครงการอบรมปองกันการจมน้ําในเด็กอายุ
ตํ่ากวา 15 ป 

10,000 -   /  

18.โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับอัคคีภัยและ
การอพยพหนีไฟในสถานศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลพิมาย 

30,000    /  

 470,000 423,400     
 
แผนงานการศึกษา 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

19.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา 

371,040 322,560 /    

20.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย 

5,000    /  

21.โครงการอาหารเสริม (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพิมาย 

91,977.80 71,842.34 /    

    คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกุลโน 1,753,323 1,115,657.10 /    
    คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทยัพิมาย 2,253,451.20 1,500,501.54 /    
22.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 4,704,000 4,700,000 /    
     อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุลโน 3,660,000 3,590,000 /    
23.โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน 30,000 0.00   /  
24.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 150,000 108,275 /    
25.โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อทําความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 88,000 /    

 13,118,792 11,496,835.98     
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แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

26.โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอาย ุ

300,000 299,750 /    

27.โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 40,000 35,381 /    
28.โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ 30,000 30,000 /    
29.โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 300,000 -   /  
 670,000 365,131     

 
 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ           
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินกา

ร 

30.เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 11,500,000 10,243,70
0 

/    

     เบี้ยยังชีพผูพิการ 2,000,000 1,632,000 /    
31.เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 60,000 36,000 /    
32.โครงการสงเคราะหและชวยเหลือ
ผูประสบภัย (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภยั) 

50,000 -   /  

33.โครงการจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ์รับเงิน
เบี้ยยังชีพเทศบาลตําบลพิมาย 

10,000 8,400 /    

34.โครงการสงเคราะหครอบครัวผูยากไรและ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส 
 

30,000 -   /  

35.โครงการจัดต้ังและการดําเนินการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอาํเภอ 

100,000 -   /  

36.โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และครอบครัว 

30,000 -   /  

37.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน
สวัสดิการสังคม 

100,000 -   /  

38.โครงการอุดหนุนศูนยปฏบิัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

10,000 -   /  

 13,890,000  11,920,100      
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แผนงานเคหะและชมุชน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

39.โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning 
day) 

20,000 12,190 /    

40.โครงการคลองสวยน้ําใส ไมทิ้งขยะลง
แมน้ําลําคลอง 

30,000 28,017.55 /    

41.โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 30,000 -   /  
42.โครงการขุดลอก  คูคลอง  ลอกผักตบชวา  
วัชพืช  ในแหลงน้ําในเขตเทศบาลตําบลพิมาย 

50,000 -   /  

43.โครงการกอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด
ชุมชนสวยนอก 

100,000 -   /  

 230,000  40,207.55      

 
 
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

44.โครงการสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ 60,000 44,060 /    
45.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน 

50,000    /  

46.โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ทาํงาน
ในชวงปดภาคเรียน 

70,000 49,800 /    

47.โครงการอบรมและดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน  ที่ปรึกษาชุมชน ผูนําชุมชน และ
อาสาสมัครชุมชน 

450,000 448,160 
 

/    

48.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ 

30,000    /  

49.โครงการสนับสนุนศูนยรวมผลิตภัณฑภูมิ
ปญญาทองถิ่นเมืองพิมาย 

50,000    /  

50.โครงการเลือกต้ังประธานกรรมการชุมชน 30,000   /   
 740,000 542,020     

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

51.โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเทศบาล 120,000 106,306.70 /    
52.โครงการมหกรรมออกกําลังกายใสใจ
สุขภาพ 

100,000    /  

53.โครงการสนับสนุนนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันในระดับอําเภอ  จังหวัด และใน
ระดับประเทศ 

50,000 
 

46,475 /    
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โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

54.โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด                   
“พิมายคัพ” 

180,000 146,140 /    

55.โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล  5 คน    
ตานยาเสพติด 

100,000 86,532 /    

56.โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล                              
ตานยาเสพติด 

100,000 98,488.78 /    

57.โครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตานยา
เสพติด 

150,000    /  

58.โครงการแขงขันกีฬาเปตองตานยาเสพติด 50,000 -   /  
 850,000 483,942.48     

 
 
แผนงานการพาณิชย 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

59.โครงการเฝาระวังความปลอดภัยรานคา 
และพัฒนามาตรฐานรานอาหารแผงลอย 

60,000 59,955 /    

60.โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

50,000 44,730 /    

 110,000 104,685     

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคานิยมหลักของชาติและการมีสวนรวมของประชาชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนนิโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

61.โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจและความเต็มใจในการชําระภาษ ี

20,000 14,800 /    

62.โครงการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมา
ใชในการจัดเก็บรายไดเทศบาลตําบลพมิาย 

100,000    /  

63.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000 9,797 /    
64.โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพิ
มายใหมีประสิทธิภาพ 

100,000 -   /  

65.โครงการอบรมและดูงานของคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล 

150,000 109,233.50 /    

66.โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 30,000    /  
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โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการ          
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

67.โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

200,000    /  

68.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมใน
ระบอบประชาธิปไตย 

10,000    /  

69.โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพืน้ฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

30,000 - /   พัฒนาชุมชน
อําเภอพิมายเปน
หนวยดําเนินการ 

70.โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชมุชน 60,000    /  
71.โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

100,000 4,571 /    

72.โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย 

50,000    /  

73.โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 30,000 -   /  
74.โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 10,000 -   /  
75.โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 10,000 4,892 /     
76.โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาล 

120,000 96,000 /    

77.โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพและ
วารสารประจาํชุมชน 

55,000 50,250 /    

78.อุดหนุนสํานักทะเบยีนอาํเภอพิมาย  30,000 30,000 /    
79.โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

250,000 240,959.55 /    

80.โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใน
ชุมชน 
 

10,000    /  

81.อุดหนุนโครงการศูนยรวมขาวการจดัซ้ือ
จัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 

8,000 -   /  

 1,383,000 560,503.05     
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จายจริง 
(บาท) 

ผลการดําเนินโครงการ หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

82.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลปใหม 

40,000 21,632 /    

83.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 

40,000 21,632 /    

84.โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภยั 100 
เปอรเซนต 

20,000 
 

12,080 /    

 100,000 55,344     

 

ท่ีประชุม        รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  รายงานการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  
                        ประจําป พ.ศ.2562 
นางนิตยาฯ ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย  ไดดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี               
24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมหินทราย  

            ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงขอเสนอรายงานผลและความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตอสภาเทศบาล  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป  

สมัยแรกของปถัดไป 
นางนิตยาฯ เนื่องจากสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2,3 และ 4 

ประจําป 2563 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   

  4.1 กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ.2563 (สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนด           
ไมเกินสามสิบวัน) 

นางนิตยาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นายบุญชัยฯ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 

2563  (กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

(กําหนด 30 วัน) 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

(กําหนด 30 วัน) 
นางนิตยาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 
นายเปรมศักดิ์ฯ รับรอง 
นายมงคลฯ รับรอง 
นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีขอมติจากท่ีประชุมสภา

เทศบาลตําบลพิมาย  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2563 ดังนี้ สมัยประชุม

สามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563  (กําหนด 
30 วัน) สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 
2563 (กําหนด 30 วัน) สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2563 (กําหนด 30 วัน) จํานวน  10 เสียง  ดังนี้ 

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

                        10)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นางนิตยา  นาบํารุง      

 

4.2  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป (ประชุมสามัญประจําป  
พ.ศ.2564 สมัยแรก กําหนดไมเกินสามสิบวัน) 

นางนิตยาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ 
นายบุญชัย ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป ประจําป พ.ศ.2564 ขอเสนอ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน 
นางนิตยาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายรับรอง 
นายเอกสิทธิ์ฯ รับรอง 
นายชุมฯ รับรอง 
นางนิตยาฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมีก็จะขอมติจากท่ีประชุม   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 2564 สมัยแรก วันท่ี 1 

กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป มีกําหนด 30 วัน จํานวน  10  เสียง  ดังนี้ 
 1)  นายชุม  เผือกกลาง   2) นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ           3) นางสมสุข  อยูสุข  
 4)  นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 5)นายทองแถม สมนิยม 6)นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ  

7) นายเปรมศักดิ์ สุขปญญา 8) นายพิศิฏฐ  เรือนใหม       9) นายมงคล  เสาวภา   
                        10)นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  

   ไมเห็นชอบ - ไมมี - 
   งดออกเสียง 1) นางนิตยา  นาบํารุง      

 
ระเบียบวาระท่ี 7  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ สอบถามเรื่องครุภัณฑ ท่ี เปนรถ ไมทราบวาไดดําเนินการหรือยัง โดยเฉพาะรถขยะ                  

เพราะเวลาเสียแลวไมเพียงพอในการจัดเก็บขยะในปริมาณท่ีเยอะ 
นางนงลักษณฯ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดซ้ือรถขยะแบบอัดทาย วาไดดําเนินการประมูลแลว มีผูยื่นเสนอ 

จํานวน 5 ราย ทางคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดดําเนินการตรวจสอบแลวท้ัง 5 รายไม
ผานคุณสมบัติตามคุณลักษณะท่ีเรากําหนดและขณะนี้กําลังเริ่มประกาศใหมครั้งท่ี 2 

นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติม 
นางสมสุขฯ ติดตามเรื่องการประชุมครั้งท่ีผานมา เรื่องเกาๆ คือ การจอดรถบริเวณหนาวัดบูรพาพิมล  

รถบางคันจอดตายเปนประจํา และมีการจอด 2 ชั้น แลวทางเทศบาลเราจะดําเนินการ
อยางไร   

 มีผูสอบถามเรื่องคาใชจายในการจัดการแสดงแสงสีเสียง  อยากใหแจงรายละเอียด และ
ติดตามเรื่องการดําเนินการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย 

นางนิตยาฯ ขอเชิญคณะผูบริหาร 
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นายดนัยฯ ขอตอบเรื่องการจอดรถบริเวณหนาวัดบูรพาพิมล ไดไปแจงแลวบอกแลวก็ขยับ 1 ครั้ง แลวก็
กลับมาจอดใหม จะใหคนลงไปตรวจสอบอีกครั้ง  สวนคาใชจายในการแสดงแสงสีเสียง             
นําเรียนอยางนี้วา ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 
2562 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 เปนการอนุมัติขอใชจายเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายใน
โครงการจัดการแสดงแสงสีเสียงเทศกาลเท่ียวพิมาย ประจําป 2563 อยางท่ีนําเรียนวา               
เราได รับ เงินงบประมาณ จากรัฐบาลลงมาให จัดการแสดงแสงสี เสี ยง เนื่ องด วย
พระราชบัญญัติงบประมาณของรัฐบาลยังไมออก  ซ่ึงปจจุบันก็ยังไมออก เราจึงมีแผนสํารอง
เอาไวคือขอใชเงินสะสมของเรา ซ่ึงเราไมไดใชเงินของเรา  เราก็อุดหนุนไปตามท่ีเราเคย
อุดหนุน นั้นคือจํานวน 1,000,000 บาท เพราะฉะนั้นสวนคาใชจายในการแสดงแสงสีเสียง
จะตองใหทางอําเภอเปนคนสรุปตัวเม็ดเงินวาเปนอยางไร สวนเรื่องสํานักงานเทศบาล นํา
เรียนวาเม่ือเอกสารมันเคยติดขัด เราไดดึงกลับมาแลวและตอนนั้นมีการทักทวงภายใน
สํานักงานเราวาเกิน 2 ปจะตองขออนุญาตกับธนารักษใหม พอกลับไปถามธนารักษกลับ
บอกไมตอง จึงไดยื่นเรื่องไปอีกครั้งหนึ่ง และหนังสือฉบับนี้ไดเสนอไปยังจังหวัดและจะได
ติดตามตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
นายพิศิฏฐฯ มี 2 เรื่องท่ีจะปรึกษาหารือทางทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังคณะผูบริหาร คือ เรื่องแรก

คงจะทราบกันดีวา ในชวงนี้ประเทศไทยจะมีผูรักการออกกําลังกายเยอะมาก ไมวาจะเปน            
จังหวัดใดอําเภอใดก็แลวแต  ในสวนของเทศบาลตําบลพิมายของเราจะเห็นไดจากบริเวณ
สนามรอบๆฝงสระเพลง ก็จะมีเยาวชน ประชาชนท่ีรักการออกกําลังกาย ไมวา เดิน วิ่ง เตน
บาสโลป แตก็มีกลุมนึง คือ กลุมเยาวชนอายุประมาณ 20 ปลงมา ซ่ึงตัวผมเองไดเจอกับกลุม
วัยรุนบางสวนแลว คือกลุมเยาวชนกลุมนี้ เปนผูรักการออกกําลังกาย คือ เขาจะไมเดิน                   
เขาจะไมวิ่ง จะมาออกกําลังกายบริเวณนี้คือมาเลนกลาม เขาอยากสอบถามวาทางเทศบาล
พอท่ีจะชวยตรงนี้ไดหรือไมเก่ียวกับการทําเครื่องออกกําลังกาย โดยใชเงินงบประมาณของทาง
เทศบาล ขอฝากทานประธานสภาฝากไปยังผูบริหาร ขอนําแผนมาใหดูคือ คือจัดทําท่ีออก
กําลังกายของเยาวชนบริเวณฝ งสระเพลง คือสิ่ งท่ี เขาอยากได คือการสรางกลามเนื้อ                  
ผมพิจารณาแลวงบประมาณคงไมเทาไร นาจะเปนเหล็กซะสวนมาก บริเวณสุดท่ีเราจะทําไดก็
คือจุดท่ีมีบารคูตรงนั้น และก็ฝากทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารและผอ.กองชางวา 
สามารถท่ีปรับปรุงตรงนั้นทําพ้ืนท่ีบริเวณตรงนั้นพ้ืนปูนมันแตกระแหงไปหมดแลว ถาทําเพ่ือให
เยาวชนหันมาออกกําลังตรงนี้ผมวานาจะดีตอการปองกันยาเสพติดและชวยโรงพยาบาล
ประหยัดงบคาใชจายในการรักษาตาง ๆ ซ่ึงแผนนี้จะมอบใหทานประธานสภาเทศบาลผานไป
ยังคณะผูบริหารแลวก็ไปดูเพ่ือพิจารณาไดอยางไรตรงนี้ก็ขอติดตามอีกครั้ง  เรื่องท่ี 2 หลายปท่ี
ผานมาเพ่ิงเคยเห็นตรงจุดนวดแผนไทยเราซ่ึงเปนถนนท่ีมาจากไทรงามผาน และอีกเสนนึงผาน
มาหนาวัดบุง เสนตรงนี้ถึงแมวาทุกครั้งทําใหเกิดปญหาขณะท่ีรถผานมาตรงนั้นเราไมทราบวา
รถจะเลี้ยวซายเลี้ยวขวา และเปนจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุของทานประธานสภาเทศบาล จะขอนํา
เรียนหลายครั้ง จุดตรงนั้นรถท่ีผานมาจากบริเวณรอบสระเพลงตรงลงมาไมทราบวาจะไปซาย
ไปขวา ขอนําเรียนผานไปวาเรามีวิธีการใดบางท่ีจะปองกันตรงนั้นไมใหเกิดอุบัติเหตุในภายภาค
หนาได  เชน เราสามารถทําเปนวงเวียนไดหรือเพ่ือลดอุบัติเหตุ ผมก็ขอฝากจุดตรงนี้ลอง
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พิจารณาดูวาเรามีสิ่งใดท่ีจะลดอุบัติเหตุใหนอยลง บางครั้งการขับข่ียานพาหนะตาง ๆ มันมีท้ัง
ประชาชน เด็ก เยาวชนตาง ๆ เราหาทางท่ีจะปองกันไวดีกวาม๊ัยครับก็ขอนําเรียนไว 2 เรื่อง
เพียงเทานี้   

นางนิตยาฯ ขอฝากทานนายกเทศมนตรีและผอ.กองชาง ถาเราสามารถท่ีจะดําเนินการไดก็ขอใหชวย
ดําเนินการเลยนะคะ 

นายดนัยฯ ขอรับไวเลยนะครับเรื่องเครื่องออกกําลังกาย และในการประชุม สปสช. วาจะทําอยางไรได 
ตรงจุดบริเวณนี้ ผมไดเคยสํารวจแลววาถาทําวงเวียนตองขออนุญาตกรมทางหลวงเพ่ือให
ออกแบบใหเรา มันเหมือนถนนคับแคบเกินไป แตอยางไรจะบอกให ผอ.กองชางประสานไปยัง
ทางหลวงดูวามันเพียงพอหรือไม แตในวันนั้นไดสั่งการไปวา ใหผอ.สมโภชนไปดูงบกลาง                  
งบวัสดุ ทําไฟกระพริบเตือนกอน ก็ไดทําบันทึกข้ึนมา สวนเรื่องเครื่องออกกําลังกายไดให
นโยบายออกไปแลว เชน ถนนเสนนึงปรากฎวาเสาไฟอยูบนถนน ก็เลยขอใหไปขอท่ีดานขาง
ขอใหยกเปนถนน ซ่ึงเขาจะมอบใหแลวหางบประมาณใหยกเสาไฟนั้นออก ซ่ึงผมไดมอบ
นโยบายไป 2-3 เรื่อง แลว และผมจะไดปรึกษาหารือกับทานปลัดในเรื่องการโอนงบประมาณ 

นางสมสุขฯ เปนเรื่องท่ีประสบดวยตนเอง และไดรับคําถามจากประชาชนมาอยู 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 เรื่องการ
จอดรถสวนตัวบริเวณรานโทรศัพทของอาจารยวิชิต  พุฒกลาง จะมีรถยนตของทานไปจอด
แลวเอากรวยไปวาง มีวันหนึ่งรถนําเท่ียวมาไมสามารถเลี้ยวได ทานจะจอดเปนประจําใคร
ทักทวงไมไดจะโดนดุโดนตอวา อยากใหทางผูบริหารลงไปเตือน เรื่องท่ี 2 โรงเรียนผูสูงอาย ุ           
คงจะอยากเรียนมากถามแลวถามอีกวาจะเปดเม่ือไร หลายทานถามมา เรื่องท่ี 3 ก็คงจะเปน
ชวงเก่ียวกับการศึกษาดูงาน หลายทานก็ถามมาวาเม่ือไรจะพาไป 

นายดนัยฯ เรื่องของการจอดรถสวนตัวจะใหคนลงไปดูจะแกไขอยางไรใหบอกผมเลยนะครับ สวนเรื่อง
โรงเรียนผูสูงอายุไดเขียนแผนการสอนไวแลวนาจะเริ่มดําเนินการเร็วๆนี้เปนท่ีนาดีใจภาคภูมิใจ
มี 2 โครงการติดระดับอําเภอ คือ โครงการบาสโลบ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ รับ 50 คน              
มีผูสมัครมา 73 คน และเจาหนาท่ีไดเริ่มดําเนินการเขียนแผนการสอน ออกไปซ้ือเสื้อ และจะ
กําหนดวันออกไปอีกที นาจะเร็วๆ นี้ สวนเรื่องสุดทายใหทานเลขานุการสภาชวยตอบ 

นางสมสุขฯ นักเรียนท่ีจะมาเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุสามารถสมัครเรียนซํ้าไดอีกหรือไม 
นายดนัยฯ เนื่องดวยวัตถุประสงคท่ีเขียนแตกตางขอกันไว จึงสามารถสมัครซํ้าได ท่ีสมัครไป 73 ราย               

โดนตัดไป 3 ราย ซ่ึง 2 รายไมอยูในเขตเรา อีกคนหนึ่งไมถึงอายุ 60 ป ขอนําเรียนวาสามารถ
เรียนซํ้าได อยากใหคนออกมาเรียน 

นายอุทิศฯ ในเรื่องของการศึกษาดูงาน ตามท่ีทาน สท.สมสุขไดสอบถาม เขาใจวาเปนการศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ในสวนของการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนมีประเด็นท่ีจะตอง
พิจารณาคือ ณ วันนี้เราไดประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม ประธานชุมชนใหม ทีนี้
ในชวงท่ีเรารับสมัครอยู ในตอนนั้นผมไดไปทําเรื่องเลือกตั้งไดก็ไดวิ่งไปวิ่งมา ก็เลยลาชามา พอ
มาถึงตอนนี้ประเด็นท่ีจะตองพิจารณาตอคือวาจะหม่ินเหมม้ัย คือวา การเลือกตั้งในทองถ่ิน
เกิดข้ึนในปนี้นะครับ ถาเราเอาไปเลือกกอนจะทําใหเกิดอคติ เกิดความเอนเอียงหรือไม กําลัง
ปรึกษาหารือกับทานนายกเทศฒนตรี คือตอนแรกท่ีจะกําหนดไววาเราเลือกชุดใหมแลวเอาชุด
ใหมไปอบรม แตตอนนี้พอคณะกรรมการชุมชนยังไมไดเลือกแตเรารับสมัครไปแลว ท่ีมีเกิน1 
คน มี 4 ชุมชนท่ีตองเลือก นอกนั้นมีชุมชนละ 1 คน ตามเง่ือนไขเราสามารถแตงตั้งไดเลย  ที
นี้ถาเราไปชวงนี้ระหวางยังไมไดเลือกคณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชน จะเกิดปญหาคนท่ี
สมัครไปแลวก็อาจจะโวยวาย อีกประเด็นหนึ่งกอนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้ง โครงการท่ีหม่ิน
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เหมหรือมีผลกระทบควรจะงด ตามกฎหมายคือ 90 วัน แตเราไมรูวาจะประกาศใหมีการ
เลือกตั้งเม่ือไร จะไดนําเรียนกับทานายกทศมนตรี คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอีกครั้ง 
จริง ๆ อยากจะจัดใหมันแลวเพราะตั้งงบประมาณไวแลว แตจะไปคุยกับ กกต.อีกครั้งในวันท่ี 
3  ในสวนของกรรมการชุดอ่ืนๆ เชน อสม. ผูบริหาร สมาชิกสภาคงไมมีปญหางบประมาณเรา
ตั้งไวเรียบรอยแลว และคณะกรรมการแผนในการประชุมผมอยากจะจัดขางนอกโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมผมอยากจะจัดขางนอก แตงบประมาณเรามีนอย แตขอดูอีกครั้งก็ขอ
เรียนเบื้องตนเพียงเทานี้  

นายบุญชัยฯ มีเรื่องปรึกษาเรื่องสุนัขจรจัด  ตอนนี้มีคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยวาผูท่ีถูกสุนัขจรจัด
กัดจะเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือปศุสัตว ไดสืบคนแลววาขอมูลนี้เปนเรื่อง
จริง เรามีวิธีท่ีจะปองกันไดหรือไมในเรื่องสุนัขจรจัด ซ่ึงในระยะหลังมารูสึกวาจะเยอะ และใน
ตลาดสดก็จะเยอะซ่ึงอยูในเขต อบต.เปนหลัก ถาในเขตเทศบาลถามีเหตุการณแบบนี้เรา
จะตองทําอยางไรหรือแกไขอยางไร ขอนําเรียนท่ีประชุมระดมความคิดเห็นหรือวามีแนว
ทางแกไขอยางไร 

นายดนัยฯ เรื่องนี้ไดปรึกษากับเจาหนาท่ีเราคือ หมอหมีแลวสวนหนึ่ง และตองทําเรื่องอยูท่ีปากชอง ได
พยายามผลักดันตัวท่ีมันปญหาไวกอนไมใหอยูในพ้ืนท่ี แตปญหาเรื่องอ่ืนๆ รบกวนชวยระดม
ความเห็นแลวบอกผม ซ่ึงไมถนัดเรื่องนี้ขอใหชวยแนะนํามาท่ีผมและเจาหนาท่ียินดีท่ีจะทําให
ทุกเรื่อง ซ่ึงเปนปญหาใหญซ่ึงเยอะมากแตยังไมเกิดปญหา 

นางสมสุขฯ ตอนนี้ไฟไมติดซักดวง ตอนนี้อยูในชวงการไฟฟาทําเรื่องเก่ียวกับสายไฟลงดิน ทางเทศบาลเรา
มีวิธีการชวยเหลืออยางไรใหมีไฟใชไปกอน ตอนนี้เราไดแสงสวางจากโรงแรมเทานั้น 

นายดนัยฯ เดี๋ยวจะลงไปดู ขอนําเรียนวาบายนี้จะมีคณะท่ีจะทําสายลงดินมาพบผม คือสายโทรศัพทจะเขา
มาพบเพ่ือจะเอาลง แลววันนี้จะนําเรียนเรื่องแผนงานซ่ึงเขาจะเจาะถนนอีกแลว เขาจะกลับไป
ทําแผนใหมท่ีเขาแพลนไวท้ังหมด ถาวันนี้ผานผมจะนําลงประชาคมดวยเพ่ือใหชาวบานได
สอบถามวาถาทําหนาบานมีระยะเวลานานเทาไหรจะแลวเสร็จ มีแผนเหล็กรองรับหรือไม 

นายเอกสิทธิ์ ไดขอมูลมาวาสํานักงานจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก็ขอกราบขอบพระคุณทานนายก 
ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีรับผิดชอบโครงการนี้ ก็ขอชื่นชมอยางมาก เพราะวาหนา
รอนแลวเพราะวาบรรยากาศสดชื่นในการทํางาน คิดวาพนักงานเราจะไดอารมณดีมีการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนท่ีมาติดตอราชการก็จะรูสึกอากาศสดชื่น  

นายดนัยฯ ไดเริ่มดําเนินการแลว ขอเปนตัวแทนของคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีขอขอบคุณสมาชิกสภา
เทศบาลไดอนุมัติงบประมาณ 

นายชัยวัฒนฯ ก็เปนเรื่องเก่ียวกับทางเทามีชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณถนนสายหนาวัดสระเพลงไดรองเรียนมา
วารานเนื้อยางบริเวณนั้นไดตั้งซุมบริเวณทางเทา อยากใหเจาหนาท่ีลงไปดูแลวแจงใหทาง
ผูประกอบการบริเวณนั้น เพราะเราทําทางเทาไวใหชาวบานเดิน เรื่องท่ี 2 เรื่องสายไฟฟาลง
ดิน บริเวณถนนสายอนันทจินดา บูชายันต จะเกิดการชํารุดของฝาปดทอ บอยมาก ชาวบาน
แถวนั้นไมคอยไดพักผอนเต็มท่ีเทาไร เพราะวาฝาปดทอเวลาขับรถผานไปผานมามันจะมีเสียง
ดัง และไดประสานไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคแลวทางไฟฟาก็รอผูรับเหมามาดําเนินการแกไข 
อยากใหประสานขอเครื่องมือในการหมุนฝาทอเอาไวกับกองชางเทศบาลซ่ึงเปนเครื่องมือ
สําหรับหมุนฝาปดทอโดยเฉพาะ อีกเรื่องการจราจรเสนถนนตลาดไนทบารซาชวงประมาณ
เท่ียงถึงบายสองโมงรถติดมากเลย เพราะวาคนท่ีจอดรถบริเวณนั้นไมมีวินัยจราจร เคยมี
เจาหนาท่ีเราลงไปชวงหนึ่งไปชวยแตตอนนี้ไมไดไปแลวทําใหรถกลับมาติดเหมือนเดิม ไดฝาก
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เรื่องกับตํารวจแตหลังๆเคาก็ตั้งแตดาน ในเขตเทศบาลเขาก็ไมคอยดูการจราจรเทาไร อีกเรื่อง
คือ เรื่องหมาซ่ึงเปนเรื่องละเอียดออน ซ่ึงก็มีคนรักและไมรัก แตคนรักเวลาเกิดผลกระทบอะไร 
ตองประสานปศุสัตวกอนท่ีจะนําไปนครชัยบุรินทรจะตองทําหมันหรือตรวจสุขภาพหมากอน
หรือไม เราสามารถติดตอคณะสัตวแพทยไดกอนหรือไม ในใจผมไมอยากจะมอบใหหมอหมีทํา
คนเดียว คือหมอหมีจะตัดไฟแตตนลมคือจะไปปลอยแถวหวยแถลง แถววัดปาอะไรประมาณนี้
จะทําใหเกิดปญหาภาระตามมา ฆาข้ึนมาก็จะเปนผลกระทบถาเขารูวาใครคนสั่ง ใครคนทํา 
อยากใหทานไดคุยโตะเล็กกันเรื่องนี้ ขอฝากไวเทานี้ 

นายดนัยฯ ขอรับเรื่องไวท้ังหมด เรื่องรานเนื้อยางตั้งซุมถาวร เดี๋ยวจะใหคนลงไปแจงเปนหนังสือ                    
สวนเครื่องมือเรื่องฝาปดทอจะไปถามดูใหวาเปนเรื่องจริงหรือไมถามีจะขอเขาไว เราก็ไมรูวา
เปนจริง แตเรื่องฝาชํารุดผมทราบแลว ถามีจะคงขอมาไวท่ีกองชางจะไดไวใชดําเนินการ 
การจราจรบริเวณตลาดไนทบารซาผมจะนําเรียนผูกํากับสถานีตํารวจภูธรใหเลยนะครับใหลง
มาชวยดู คือมันเปนสัญญาณดรรชนีอีกแบบหนึ่งซ่ึงบงบอกวาเศรษฐกิจบานเราขับเคลื่อนไป
ดวยดี ผมจําไดเม่ือ 8 ปท่ีแลวท่ีเราเขาสูสภาแหงนี้พรอมๆกัน มันยังไมไดขนาดนี้เปนเพราะ
พวกเราชวยกันจนวันนี้มันยุง อีกมุมหนึ่งคือดี อีกมุมหนึ่งคือบริหารจัดการยากแตก็ไมเปนไร
ครับผมจะชวยใหทางตํารวจชวยพวกเราอีกแรงหนึ่งชวงเวลาเท่ียงถึงบายสอง เรื่องสุนัขจะรับ
ไวแลวเราจะมานั่งคุยโตะเล็กอีกทางครั้งหนึ่ง  

นางนิตยาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีจะขอปดประชุม  
และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ผูเขารวมรับฟงการประชุมสภา และเจาหนาท่ี
ท่ีดําเนินการจัดการประชุม และขอปดประชุม  และขอเชิญทุกทานรวมรับประทานอาหาร
กลางวันท่ีทางเทศบาลตําบลพิมายไดเตรียมจัดไวสําหรับรับรอง ณ โรงแรมพิมายอินน 
เนื่องจากไดลวงเลยระยะเวลารับประทานอาหารกลางวันแลว ขอเรียนเชิญทุกทานนะคะ 

ปดประชุมเวลา   13.10   น. 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี      เมษายน 2563    

(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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