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ผูไมมาประชุม   
1. นายสวัสด์ิ  วิราช   รองประธานสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
2. นายสงา      ศรีพนามนอย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
 

ผูรวมประชุม   
๑. นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย 
๒. พ.ต.อ.สุเมธ  บุญพรมออน  รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย 
๓. นายประสิทธ์ิ  ชุบรัมย   รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย 
๔. นายศุภกิจ  เจนจิตขจร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย 
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๘. นายปวีร  แกลวกลา  หัวหนาฝายปกครองรักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัดฯ 
๙. นางสาวรุงรัตน    ถนอมสิน  หัวหนาฝายอำนวยการ 
๑๐. นางสาวธนพร   ขาวสระ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
๑๑. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหนาฝายการโยธา 
๑๒. นางสาววราพร สมันรัมย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๓. นางสาวพิมพลดา ธีระมนตปราณีต   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  
๑๔. นางสาวนภัสนันท สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  



๒ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.0๐  น. ประธานกลาวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน                    
พรอมขอบคุณผูมาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  และกลาวเปดการประชุม    
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 ใหดำเนินการประชุมเปนไป     
ตามระเบียบวาระดังน้ี    

ระเบียบวาระที่   ๑   เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เร่ืองท่ี ๑ ผมขอแจงใหท่ีประชุมทราบวา นายสวัสด์ิ  วิราช รองประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลทะเมนชัย นายสงา  ศรีพนามนอย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย     

ขอลากิจ เร่ืองท่ี ๒ ผมขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
และพนักงานเทศบาลฯ ท่ีไดรวมชวยทำความสะอาดและขุดลอกรางระบายน้ำ     
คุมบานโนนรัง โดยมีผูสนับสนุนจากผูท่ีเดินทางผานมา และประชาชนท่ีอยูบริเวณน
ใกลเคียงไดออกมาชวยกัน ผมก็ไดนำรถตัก รถโฟลคลิฟท และรถด้ัม มาชวยกันลอก
รางระบายน้ำ โดยคณะผูบริหารมีแผนจะทำความสะอาดทุกหมูบานในเขตเทศบาลฯ  
ตอจากน้ีจะเปน บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 5  จึงขอแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทุกทาน ทานไหนวางก็ออกมารวมดวยชวยกัน ครับ               

 

 ระเบียบวาระที่   ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม     
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ไดตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  4 คร้ังท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด   

จะแกไขเพ่ิมเติม หรือไมครับ เชิญทานรองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย ครับ        
นายประสิทธ์ิ  ชุบรัมย  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี   ผมนายประสิทธ์ิ  ชุบรัมย รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย  ผมสอบถามวา รายงาน

การประชุมสภาฯ  หนาท่ี 3 ตรงท่ี ประกาศ ณ วันท่ี  26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ป พ.ศ. 
พิมพผิดไหมครับ  ขอใหแกไขดวยครับ เปนป พ.ศ. 2564  และหนาท่ี 7 การเสนอญัตติ
การโอนงบประมาณครุภัณฑงานบานงานครัว  การโอนลดงบประมาณ  งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน 679,934.-บาท โอนลด 1,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
679,834.-บาท ยอดเงินลดไม ถูกตอง อยากใหแกไขตัวเลขให ถูกตองตรงตาม
งบประมาณ เปนยอดงบประมาณคงเหลือหลังโอน 678,834.-บาท  ขอบคุณครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะแกไขเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบรายงานการประชุมสภ าเทศบาลตำบลทะ เมนชัย    

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  คร้ังท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  29  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  จำนวน  9  เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  3.1  ประกาศใชรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลทะเมนชัย ประจำป พ.ศ. 2564 เชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ครับ 
น.ส.พิมพลดา ธีระมนตปราณีต เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย คณะผูบริหาร 
นักวิเคราะหนโยบายฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ดิฉัน นางสาวพิมพลดา  ธีระมนตประณีต    

ตำแหน งนัก วิเคราะห น โยบายและแผน ระ ดับชำนาญการ ขอรายงาน               
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 คือ โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีไดดำเนินการในป            

 



๓ 

 

 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมาจากแผนพัฒนาทองถ่ินและ
โครงการดังกลาวบรรจุอยู ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ 
งบประมาณ 7,250,500.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร  ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 
(5) กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงไดมาแจงใหทาน
สมาชิกสภาฯ ไดทราบท่ัวกัน และไดสงเอกสารแจงหนวยงานรับผิดชอบทราบแลวคะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.2 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาเทศ   แกไข (ฉบับท่ี 2) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัยของเทศบาลตำบลทะเมนชัย       
    เชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ครับ  

น.ส.พิมพลดา ธีระมนตปราณีต เรียนทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  คณะผูบริหาร 
นักวิเคราะหนโยบายฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ดิฉันขอรายงานเรื่อง การใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ซ่ึงเปนแผนฉบับแกไข (ฉบับท่ี 2) โดยมีการแกไข/เปล่ียนแปลง  ในโครงการกอสราง
ระบบประปาพรอมเจาะบอบาดาล (ชุมชนสวนครัว หมูท่ี 8) โดยมีการแกไข/
เปล่ียนแปลงตรงรายละเอียด เปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ           
ป พ.ศ. 2565 ยอดงบประมาณเดิม 250,000 บาท แกไขยอดงบประมาณใหม   
ป พ.ศ. 2565  จำนวนเงิน 1,250,000 บาท เพ่ือใหดำเนินงานโครงการดังกลาว
ถูกตอง  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินฯ  ประกาศ ณ วันท่ี  29 ธันวาคม พ.ศ.2564           
จึงไดมาแจงใหทานสมาชิกสภาฯ ไดทราบท่ัวกัน และไดสงเอกสารแจงหนวยงาน
รับผิดชอบทราบแลวคะ    

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนอจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ ถาไมมี  
ประธานสภาเทศบาล   ตอไปวาระท่ี 4 ครับ   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ   
   

ระเบียบวาระที่  4      เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา     
 

ระเบียบวาระที ่๔.1   การพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินสะสม  จำนวน  2 โครงการ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย เสนอญัตติอนุมัติใชเงินสะสม จำนวน  2 โครงการ          
ประธานสภาเทศบาล  1. โครงการปรับปรุงระบบประปาบานบุล้ินฟา หมู ท่ี 13  ตามรูปแบบรายการท่ีกำหนด       
    งบประมาณ จำนวน 493,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)   2. โครงการปรับปรุง    
    ระบบประปาสระหนองตาด หมูท่ี 5  ตามรูปแบบรายการท่ีกำหนดงบประมาณ  จำนวน     
    498,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)  ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรี ช้ีแจง  
    ใหท่ีประชุมพิจารณา ครับ 
 
 
 
 



๔ 

 

นายยุทธนา   ตีระมาศวณิช เรี ยน ป ระ ธาน สภ าเท ศบ าลฯ  สมาชิกสภ าเท ศบาลตำบลท ะ เมน ชัย              
นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอเสนอ  เร่ืองการพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินสะสม    
    จำนวน 2 โครงการ  รายละเอียดดังน้ี 1. โครงการปรับปรุงระบบประปาบานบุล้ินฟา   
    หมูท่ี 13  ตามรูปแบบรายการท่ีกำหนดงบประมาณ จำนวน 493,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืน  
    สามพันบาทถวน)  2. โครงการปรับปรุงระบบประปาสระหนองตาด หมูท่ี 5  ตามรูปแบบ  
    รายการท่ีกำหนดงบประมาณ  จำนวน 498,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)    
    โดยเทศบาลตำบลทะเมนชัยได ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค/      
    สาธารณูปการ  คณะผูบริหารมีมติใหนำเขาสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย เพ่ือพิจารณา   
    ขออนุมัติใชจายเงินสะสม ตามโครงการดังกลาว      
    หลักการ  
    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔๓  ใหยกเลิกความใน       
    ขอ  ๘๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน     
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  
    การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
    ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘“ขอ ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
    อาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
                         (๑) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
     ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ 
     องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังน้ี   
     ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมากำหนด                      
     (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตประเภทตาม
     ระเบียบแลว (๓) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร ไม น อยกว า  
     สามเดือนและกันไว อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำป น้ันเพ่ือเปน           
     คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน(๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใช  
     จายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จ  
     ส้ินภายในระยะเวลาไม เกินหน่ึงป ถัดไปหากไมดำเนินการภายในระยะเวลา          
     ท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมน้ันเปนอันพับไป ท้ังน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
     โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพ 
     ในระยะยาว 
     เหตุผล 

      เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาเพียงพอตอการอุปโภค และแกไขปญหาภัยแลง        
    ในระยะยาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม โครงการปรับปรุงระบบประปาบานบุล้ินฟา    
    หมูท่ี 13  และโครงการปรับปรุงระบบประปาสระหนองตาด หมูท่ี 5 รวมจำนวน  2 โครงการ  

 
 



๕ 

 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม เชิญ นายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายุทธนา     ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย ผมขออนุญาตรายงานสรุปยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชได ณ วันท่ี 30 กันยายน   
    พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 13,649,479.26.-บาท ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ผมขอแจงวาท้ัง 2 โครงการทาง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลฯ ไดประสานงานสำนักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ  
    ใหมาออกแบบและสอนวิธีการเติมสารกรอง ลางกรอง พรอมท้ังการดูแลระบบ  
    ประปาท่ีถูกตองเพ่ือจะใหประชาชนไดใชน้ำประปาท่ีสะอาด เชิญ สท.สุพรรณ ครับ  
นายสุพรรณ   ซึมรัมย  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุพรรณ   ซึมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ผมเห็นชอบกับโครงการ 
    ท้ัง 2 โครงการ และผมไดดูแบบโครงการละเอียดดีแลว พรอมท้ังผูบริหารไดลงพ้ืนท่ีดวย
    ตัวเอง เปนโครงการท่ีดี เพ่ือแกปญหาเร่ืองน้ำท่ีเปนปญหามานาน ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล    การพิจารณาญัตติขออนุมัติใชเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังน้ี      
    1. โครงการปรับปรุงระบบประปาบานบุล้ินฟา  หมูท่ี 13  ตามรูปแบบรายการท่ีกำหนด  
    งบประมาณ จำนวน 493,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืนสามพันบาทถวน)   2. โครงการปรับปรุง  
    ระบบประปาสระหนองตาด หมู ท่ี  5 ตามรูปแบบรายการท่ีกำหนดงบประมาณ            
    จำนวน 498,000.-บาท  (ส่ีแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)     
 

มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท   
 

ระเบียบวาระที ่๔.2   การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำป พ.ศ. 2565  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ตอไปเปนวาระท่ี 4.2 เร่ืองการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำป พ.ศ. 2565  เชิญทานปลัดเทศบาล ครับ  

นายปญญา มาจิตต  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขออนุญาต เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำป
    พ.ศ. 2565 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ น้ันตามรางเดิม การประชุม         
     พ.ศ. 2565  มีการกำหนด เปน  4 สมัย ดังน้ี 
 สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี  1-30  พฤษภาคม  2565      มีกำหนด  30  วัน 
 สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี  1-30  สิงหาคม     2565      มีกำหนด  30  วัน 
    สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี  1-30  ธันวาคม     2565      มีกำหนด  30  วัน 
    การประชุมสภาเทศบาลสามัญสมัยแรก ประจำป  พ.ศ. 2566 ระหวางวันท่ี  1-28 
    กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 มีการกำหนด 28 วัน ก็ขอใหทานสมาชิกทุกทาน ไดเสนอแนะ    
    เร่ืองการกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีทานสมาชิกฯ ทานไหนจะนำเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  เชิญ ทาน ส.ท. สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



๖ 

 

นายสุพรรณ  ซึมรัมย       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายสุพรรณ   ซึมรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย                        

 ผมขอเสนอในรูปแบบเดิม คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำป   
                                         พ.ศ. 256๕  มีการกำหนดการประชุม ไว  4 สมัย ดังน้ี            
  สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี  1-30  พฤษภาคม  2565      มีกำหนด  30  วัน 
 สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี  1-30  สิงหาคม     2565      มีกำหนด  30  วัน 
    สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี  1-30  ธันวาคม     2565      มีกำหนด  30  วัน 
    การประชุมสภาเทศบาลสามัญสมัยแรก ประจำป  พ.ศ. 2566 ระหวางวันท่ี 1-28 
    กุมภาพันธ พ.ศ. 2566  มีการกำหนด  28 วัน ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานไหน จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุม                              
ประธานสภาเทศบาล  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ รางการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำป           

พ.ศ. 2565 ตามรางรูปแบบเดิม เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  5      เรื่องอื่นๆ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆหัวหนาสวนราชการตางๆ  ท่ีเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ สท.วรเดช  ครับ   
นายวรเดช    เภสัชชา เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยทุกทาน 
   ผมนายวรเดช   เภสัชชา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประชาชน          
  ไดสอบถามมา เร่ืองโครงการท่ีไดต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมทราบ ไดดำเนินการ  
  ถึงไหนแลวอยากใหเรงดำเนินการใหดวย อยางเชน โครงการ หมูท่ี 13 ทำหองน้ำ 
  และขุดรองระบายน้ำ หมูท่ี 7 โครงการตอเติมอาคาร หมู 1 ศาลเจาพอปูตาจะสราง
  ร้ัวและปรับภูมิทัศน การทำร้ัวเอนกประสงค หมูท่ี 5 จึงเรียนมาเพ่ือใหทานทราบ ครับ  
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยทุกทาน
นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย     ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมา ทางคณะผูบริหารเองก็ไม น่ิงนอนใจ          
    ก็พยายามเรงโครงการใหเสร็จทันปงบประมาณ 2565  และในวันท่ี 1 มีนาคมน้ี 
    จะมีผูอำนวยการกองชางยายมาใหม คงจะชวยแบงเบาภาระโครงการตางๆ  ท่ียัง   
    ไมดำเนินการจะได เรงรัดให เร็วข้ึน แบงงานกันทำเพราะ มีชาง 3 คน ผมขอบคุณ          
    ทานสมาชิกสภาฯ  ท่ีไดสอบถามถึงโครงการตาง  ๆ ครับ   
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆ และหัวหนาสวนราชการตางๆ   ท่ีเขารวมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกทาน เชิญทาน ส.ท. มานิตย  ครับ  
นายมานิตย    ชุบรัมยรัมย เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย   ชุบรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีเรื่องท่ีสอบถาม   

2 เรื่องดวยกัน เร่ืองท่ี 1 ตรงทางเขาวัดปาหนองหญาปลองทอระบายน้ำมีขนาดเล็ก
เกินไปเวลาฝนตกน้ำไหลหลากลนทอน้ำระบายไมทัน อยากใหเทศบาลฯ เปล่ียน  
ทอระบายน้ำดวยครับ  เร่ืองท่ี 2  ตรงบริเวณบานครูสุริยา ละมุล อยากให
ประสานงานการไฟฟา สวนภูมิภาคฯ ไดมาเอาตนไมท่ีพันเสาไฟฟาตรงบริเวณน้ัน
ออกดวย ครับ     

 
 



๗ 

 

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยทุกทาน
นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย     ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ  ไดสอบถามมาทางเทศบาลฯ ก็แจงกองชาง ใหตรวจสอบเพ่ือ   
    ดำเนินการ ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ไดเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆและหัวหนาสวนราชการตาง  ๆ ท่ีเขารวม
ประธานสภาเทศบาลประชุม ทุกทาน เชิญทาน ผ.อ ทรงศักด์ิ  สิรัมย  ครับ  
นายทรงศักด์ิ  สิรัมย   เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย และผูเขารวม 
ผอ.ร.ร.บานหนองหญาปลอง  ประชุมทุกทาน  ผมทรงศักด์ิ   สิรัมย  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองหญาปลอง  

ผมสอบถาม เรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน ไมทราบวาดำเนินการประการใด
ขอใหแจงผลใหทราบดวยครับ  อีกเร่ืองถนนทางเขาท่ีสวนผม  ซ่ึงเจาของท่ีดินไดอุทิศ
ท่ีดินใหเพ่ือทำทางสาธารณะแลว ผมก็อยากใหเทศบาลฯ  ดำเนินการไมทราบวาเปน
ถนนในเขตเทศบาลฯ  หรือเขต อบต.ไหน พอเปนไปไดไหม ท่ีจะทำถนนเสนน้ีใหเปน
ถนนสาธารณะท่ีประชาชนจะสามารถใชรวมกัน  และในวันท่ี 8 เมษายน น้ีผมจะขอ
อนุญาตสรางบานแลวจะดำเนินขออนุญาตกับหนวยงานใด ขออนุญาตใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบใหดวย ครับ 

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    ผมขอแจงวา ตามท่ี ผอ. ทรงศักด์ิ ไดสอบถามเร่ืองแจงทำถนนท่ีเขาไปท่ีสวนของทานน้ัน 
นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย     เทศบาล จะใหกองชางเขาดำเนินตรวจสอบให และสามารถทำถนนสาธารณะ       
  ไดหรือไม เพราะการจะทำถนนดังกลาว ตองมีโครงการอยูในแผนพัฒนาของเทศบาลฯ  
  ฝากใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดดูแลเร่ืองน้ีใหดวย ครับ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ไดเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆ และหัวหนาสวนราชการตางๆ   ท่ีเขารวมประชุม
ประธานสภาเทศบาลประชุม ทุกทาน  เชิญทาน เชิญทานรองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย ครับ 
นายประสิทธ์ิ  ชุบรัมย  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
รองนายกเทศมนตรี   ผมนายประสิทธ์ิ   ชุบรัมย รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย สอบถามวาระท่ี 3.1 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โครงการท่ีรายงานคือ
โครงการท่ีทำงานสำเร็จแลวใชไหม ในป พ.ศ. 2564  ดังน้ันขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ทุกทานไดเปดเอกสารไปดูยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมขนสง    
มีจำนวน 10 โครงการ ผมสอบถามทีละโครงการไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยทุกโครงการ
จริงไหมครับ หรืออยูระหวางดำเนินการ อีกเร่ืองผมสงสัย ขอ ช. ผลการดำเนินงาน 
เทศบาลตำบลทะเมนชัย ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ.
2565 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังน้ี  
สงสัยผลการดำเนินไมมีรายละเอียดโครงการ เห็นเปนรายช่ือคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พอเปนไปไดไหมพิมพช่ือโครงการท่ีดำเนินการสำเร็จแลวใชงบประมาณเทาไหร 
และมีรูปภาพในการดำเนินการโครงการดวยคงดี ครับ 

น.ส.พิมพลดา ธีระมนตปราณีต เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย คณะผูบริหาร 
นักวิเคราะหนโยบายฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ดิฉันขอรายงานวาโครงการท่ีรายงานติดตาม       
  ประเมินผลแผนพัฒนา น้ัน เปนโครงการท่ีต้ังในเทศบัญญัติ พ.ศ. 2564 และได   
  รายงานผลตามระบบ e-plan และในสวน ขอ ช. น้ันทางเราไดตัดขอมูลท่ีจะรายงาน 



๘ 

 

  โครงการเปนรูปภาพซ่ึงมีรายละเอียดมากออกไปจากรายงานฯ คร้ังตอไปจะใสขอมูล
  รายละเอียดใหครบถวน ขอบคุณคะ                
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ไดเสนอเร่ืองอ่ืน  ๆ และหัวหนาสวนราชการตางๆ   ท่ีเขารวมประชุม
ประธานสภาเทศบาลประชุม ทุกทาน  เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
นายปญญา มาจิตต  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอแจง เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินภาครัฐ ITA  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ีสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย  
  จะเขามาประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (EIT) ในวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2565   
  โดยมีกลุมเปาหมาย จำนวน  45  คน และในจำนวนน้ันจะมี ผูใหญบาน , ผูชวยผูใหญบาน 
  อสม. และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 6 คน จึงขอความรวมทานสมาชิกสภา  
  เทศบาลฯ ท่ีมีช่ือดังกลาวไดเขารวมประเมินฯ  ณ.หองประชุมเทศบาลฯ เวลา 08.00 น.    
  สวนเอกสารท่ีมากรอกขอมูลทางหนวยงาน สำนักงาน ปปช. นำมาเอง เทศบาลตำบล     
  ทะเมนชัย มีหนาท่ีจัดคนครบตามจำนวน และจัดสถานท่ีให ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     มีทานสมาชิกฯ หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไมถาไมมี
ประธานสภาเทศบาล  ผมตองขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู เขารวมประชุมทุกคนท่ีให                 
   ความรวมมือและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ทำใหการประชุมสภาเทศบาล 
   ตำบลทะเมนชัย ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค  ผมขอปดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑4.3๐ น. 
    ลงช่ือ                                             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 

 
 

                  ลงช่ือ                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม         
                   (นายปญญา   มาจิตต) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

 

 

ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                      
         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย)                    (นายวรเดช  เภสัชชา)                      (นายวัชระ  ละมุล) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม                 เลขานุการกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม                ตรวจรายงานการประชุม 

  ประธานสภาเทศบาลฯ ไดอานทานสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28  กุมภาพันธ  ๒๕๖5  ปรากฏวารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28  กุมภาพันธ  ๒๕๖5  ถูกตองแลวจึงลงลายมือช่ือรับรองไวเปนหลักฐาน    
 
                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย 


