
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  ประจําป 2563 

วันท่ี  20  สิงหาคม 2563 
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.  นางสมสุข  อยูสุข  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 11.  นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 12.  นายอุทิศ   แกวขาว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
  ผูไมมาประชุม 
 1.  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
 
 ผูเขารวมประชุม / ผูเขารับฟงการประชุม 
 1.  นายดนัย  ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 2.  นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 3.  นายฉัตรชัย  อยูเย็น  รองปลัดเทศบาล 
 4.  นางนงลักษณ อริยเดช  ผูอํานวยการกองคลัง 
 5.  นายสมโภชน  รักธรรม  ผูอํานวยการกองชาง 
 6.  นางปวีณา  สุวรรณศักดิ์  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 7.  นางพุทธชาติ        เหลาปนรัตนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 8. นางสาวอุมา  สวางศรี  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 9. นางพิมพพร  นุยเล็ก  ลูกจางประจํา 
 10. นางวชิราภรณ มวยดี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 11. นายไตรเทพ นาบํารุง  พนักงานจางท่ัวไป 
 12. นายภูริต  สุริโย  พนักงานจางตามภารกิจ 
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เปดประชุมเวลา  10.00  น. 
 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว กลาวเชิญ  นายคณาจารย  พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบล             
พิมาย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และกลาวเชิญนายคณาจารย พงษพิมาย  ประธานสภาเทศบาลตําบล               
พิมาย ดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2563                  
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  กระทูถาม (ถามี) 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
   3.1 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
นายคณาจารยฯ จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ไมมีคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล    

พิมายทานใดยื่นคําแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจง 
นางสมสุขฯ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย  ดิฉันนางสมสุข  อยูสุข  ประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ขอรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลพิ
มาย  สมัยประชุมสามัญ  สมั  ยท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖3  เม่ือวันท่ี  14  สิงหาคม  ๒๕๖3                
ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
นั้น  และสภาเทศบาล ไดกําหนดระยะเวลาในการรับคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนระยะเวลา 3 วัน ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมมิตรพิมายนั้น 
ปรากฏวาในระยะเวลาดังกลาวไมมีผูใดยื่นคําแปรญัตติ   และคณะกรรมการแปรญัตติฯ                
ไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติดังกลาว  ในคราวประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ครั้งท่ี 2/2563   เม่ือวันท่ี  17 สิงหาคม  2563  ณ หองประชุมมิตรพิมาย สํานักงาน
เทศบาลตําบลพิมาย  
          คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  ดังตอไปนี้ 
รายงานการแปรญัตติ 
1. ช่ือรางเทศบัญญัติงบประมาณ    ไมมีการแกไข  

  2.  สวนท่ี ๑ 
       คําแถลงประกอบงบประมาณฯ หนา 2-6  ไมมีการแกไข   

3.  สวนท่ี ๒ 
                           เรื่องงบประมาณรายจาย หนา7-163 ไมมีการแกไข 
  บันทึกหลักการและเหตุผล  หนา 8   ไมมีการแกไข 
 รายจายตามงานและงบรายจาย หนา 9-17  ไมมีการแกไข 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย หนา 18-19  ไมมีการแกไข 
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 รายงานงบประมาณรายรับ  หนา 20-22  ไมมีการแกไข 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  หนา 23-26  ไมมีการแกไข 
 รายงานประมาณการรายจาย  หนา 27-79  ไมมีการแกไข 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย  หนา 80-163 ไมมีการแกไข 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 -งานบริหารท่ัวไป   หนา 81-94  ไมมีการแกไข 
 -งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หนา 94-97  ไมมีการแกไข 
 -งานบริหารงานคลัง   หนา 98-102  ไมมีการแกไข 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 -งานเทศกิจ    หนา 102-104  ไมมีการแกไข 
 -งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หนา 104-112 ไมมีการแกไข 
 แผนงานการศึกษา 
 -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หนา 112-115  ไมมีการแกไข 
 -งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หนา 115-120 ไมมีการแกไข 
 -งานศึกษาไมกําหนดระดับ  หนา 120-120  ไมมีการแกไข 
 แผนงานการสาธารณสุข 
 -งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข หนา 121-124 ไมมีการแกไข 
 -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หนา 124-127 ไมมีการแกไข 
 -งานศูนยบริการสาธารณสุข  หนา 127-129  ไมมีการแกไข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห  
 -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หนา 130-132 ไมมีการแกไข 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 -แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หนา 132-135 ไมมีการแกไข 
 -งานไฟฟาถนน   หนา 135-139  ไมมีการแกไข 
 -งานสวนสาธารณะ   หนา 139-141  ไมมีการแกไข 
 -งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หนา 141-145  ไมมีการแกไข 
 -งานบําบัดน้ําเสีย   หนา 146-146  ไมมีการแกไข 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 -งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หนา147-149  ไมมีการแกไข 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 -งานกีฬาและนันทนาการ  หนา 150-151  ไมมีการแกไข 
 -งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  หนา 151-153  ไมมีการแกไข 
 -งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว หนา 153-156 ไมมีการแกไข 
 แผนงานการพาณิชย 
 -งานตลาดสด   หนา 156-157  ไมมีการแกไข 
 -งานโรงฆาสัตว   หนา 157-159  ไมมีการแกไข 
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 แผนงานงบกลาง 
 -งบกลาง    หนา 159-163  ไมมีการแกไข 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  หนา 164-167  ไมมีการแกไข 
 รายละเอียดรายจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล หนา 168-169 ไมมีการแกไข 

    ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

            เนื่องจากวาไมมีผูใดเสนอหรือยื่นคําแปรญัตติ ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได
รวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 แลว 
เห็นวามีความเหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไวทุกประการ   และทาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 จึงลงมติใหคงไวซ่ึงรางเดิมท่ีนายกเทศมนตรีไดเสนอมา  ท้ังนี้จะได
นําเสนอตอประธานสภาเทศบาลตําบลพิมายตอไป   

นายคณาจารยฯ จากการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดยื่นคําแปร
ญัตติ  ก็จะไมมีการอภิปรายหรือลงมติ  

 

  ๓.2 วาระท่ี 3 การลงมติตราเปนเทศบัญญัติ 
นายคณาจารยฯ ในลําดับตอไปก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย เห็นชอบรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๖4    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  วาระท่ี 3 ใหตราเปนเทศบัญญัติ 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  
 10) นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล    

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

นายคณาจารยฯ เม่ือรางเทศบัญญัตินี้ ไดมีมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายแลว ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นายอุทิศฯ 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 14 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๒ 
ภายใน ๗ วัน นับจากสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติ   ในกรณีเทศบาลตําบล
ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
พิจารณา ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเทศบาลภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการ                   
ไมพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูวาเห็นชอบดวยรางเทศบัญญัติ
ดังกลาว ในสวนของเราทานผูวาราชการจังหวัดนาจะมอบอํานาจใหนายอําเภอพิมาย                    
เปนผูพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5  ติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายทองแถมฯ เม่ืองบประมาณผานแลว โครงการท่ีคลายๆกันเชนโครงการคลองสวยน้ําใสฝากทาน

ประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการใหทําความสะอาด
บริเวณนั้นดวยครับ และดูแลสั่งการใหตัดหญาบริเวณนั้น 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมาอีกหรือไม 
นางนิตยาฯ ดิฉันนางนิตยา  นาบํารุง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย ขอติดตามเรื่องถังขยะทางเขาตลาด

เมืองทองเพราะวาผานไปเขาก็สอบถามเรื่อยคะ 
นายคณาจารย ขอเชิญคณะผูบริหารไดตอบขอซักถาม 
นายดนัยฯ เรียนทานประธานสภาเทศบาลผานไปยังทานสมาชิกสภาเทศบาลวา เรื่องนี้ไดสั่งการลงไปแลว 

และไดมีการแกไขใหแลว แตจะแกไขตามท่ีเขารองขอเลยไมไดครับ มันก็ตองอยูในระเบียบดวย 
เขารองขอข้ันท่ีจะเอาถังขยะไปหลอซีเมนต นําเรียนทานสมาชิกสภาครับวาตอนนี้ทานรองสุ
พจนและ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไดทําหนังสือสงไปยังรานคาท่ีเปนรานอาหารขอความ
รวมมือกอนท้ิงก็ตองใสถุงดําดวย ไมใชใสเทถังขยะเลย ซ่ึงคนอ่ืนเขาก็ไดรับผลกระทบไปดวย 
และทางผอ.กองสาธารณสุขฯ สั่งใหเก็บมาลางและก็เปลี่ยนถังขยะบอยๆ และมีฝาปด ขอนํา
เรียนใหทานทราบ แตถามีอะไรแลวผมจะใหทานรองสุพจนติดตามลงไปดูอีกครั้ง 

นายคณาจารยฯ ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดตอบมา สมาชิกสภาก็ชวยไปดวยชาวบานดวยครับวามันทําได
ขนาดไหนเพราะวามันอาจจะผิดกฎระเบียบของเราดวย 

นายคณาจารย มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดตองการติดตามการประชุมครั้งท่ีผานมาหรือไม ถาไมมีก็จะเขา
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการปรึกษาหารือเรื่องอ่ืน ๆ  
นายเอกสิทธิ์ฯ เรียนทานประธานสภาบาล  ผมนายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิ

มาย วันนี้ก็ถือวาเปนฤกษงามยามดีท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดลงมติตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป 2564 ผมก็ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีทุกทาน โดยเฉพาะ
ปลัดเทศบาล ทานรองปลัด ผอ.กองทุกกอง หัวหนาสํานักปลัด และโดยเฉพาะพุทธชาติ  
เหลาปนรัตนา และคุณอุมา  สวางศรี ท่ีไดรวมกันทําเทศบัญญัติเลมนี้อยางสมบูรณและ
ถูกตองตามกฎหมายทุกประการ  ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขอเปนกําลังใจใหทาน
นายกเทศมนตรี คณะผูบริหารทุกทาน ดําเนินโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี                   
ทางสมาชิกสภาทุกทานพรอมเปนกําลังใจใหเสมอ และอวยพรใหโชคดี 

นายคณาจารยฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมายทานใดตองการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถาไมมีขอปด
ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล 
และผูเขารับฟงการประชุมสภาทุกทาน 

 
 



 

 
๖ 

ปดประชุมเวลา   11.30    น. 
(ลงช 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี         สิงหาคม 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)  
 
 
 
 
 
 
 
                                               -รับรองรายงานการประชุมสภาแลว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพิมาย  
                                                 สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563 

 
 
                                                                             (นายคณาจารย  พงษพิมาย) 
                                                                          ประธานสภาเทศบาลตําบลพิมาย 
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