
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  
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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสุทิน       ซุงรัมย์ 
นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช 
นายปัญญา      มาจิตต์ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
มานิตย์   ชุบรัมย์ 
สุทิน      ซุงรัมย์ 
ชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
ยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช  
ปัญญา     มาจิตต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสวัสด์ิ      วิราช   รองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายสง่า  ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
3. นายบัญชา  ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
4. นายภูชิต  แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุแปบ 
2. ร.ต.ท.มีศักดิ์  มีสิทธิ์   รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ทะเมนชัย 
3. นางจุฑามาศ  ประภาสโนบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย  
4. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาต าบลทะเมนชัย 
5. นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
6. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นายปวีร์   แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
8. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9. นางสาวธนพร  ขาวสระ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง 
11. นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
12. นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
13. นายธนาเดช     ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านและขอบคุณ     
ผู้ท่ีมาประชุมท่ีมาประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 และให้ด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระดังนี้    

ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลลากิจ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 4 ท่าน 
คือ 1.นายสวัสด์ิ   วิราช  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย        
2. นายสง่า  ศรีพนามน้อย ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย            
3. นายบัญชา  ศรีพนามน้อย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย       
4. นายภูชิต  แช่มรัมย์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยครับ  

ระเบียบวาระที่   ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
ประธานได้ เสนอร่า ง รายงานการประชุมสภา เทศบาลต าบลทะ เมนชัย 
สมัย สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี  24 สิงหาคม   
พ.ศ.2563  ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าป ีพ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563               

มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขหรือไม่ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมขอแก้ไข หน้าท่ี 1 จากผู้ร่วมประชุม เป็น ผู้มาร่วมประชุมครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ครับ เชิญ  ท่าน ส.ท. มานิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม   

เครื่องถ่ายเอกสารไม่ทราบว่าเครื่องใหม่ หรือเครื่องเก่า คือตัวหนังสือไม่ชัดเจน      
ขอให้แก้ไขด้วยครับ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ  6 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระ ท่ี 3 .1  ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ประธานสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ครับ  
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลดา   ธีระมนต์ปราณีต  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับช านาญการ  ขออนุญาตแจ้ง การประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้มีมติ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั ้งที ่ 2    
เมื ่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้
ค ว าม เห ็น ชอบ เ ทศบ ัญญ ัต ิง บปร ะมา ณราย จ ่า ย ประ จ าป ีง บปร ะมาณ         
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พ.ศ. 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 64
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) 
พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย จึงประกาศใช ้เทศบ ัญญ ัติงบปร ะมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ ว ัน ที ่ 30 เด ือน  ก ันยายน พ .ศ.  2563 จ ึง แจ้ง เพื ่อทราบ         
เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วค่ะ    

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับถ้าไม่มี  ผมขอสอบถามโครงการ  
ประธานสภาเทศบาล ท่ีด าเนินการเป็นโครงการงบประมาณปีไหน และเงินท่ีกันไว้เหลือกี่โครงการ  ท่ียังไม่ได้

ด าเนินการครับ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดิฉัน นางประสพสุข  ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง   ขอช้ีแจง

โครงการท่ีทางเทศบาลได้ด าเนินการนั้น เป็นโครงการท่ีกันเงินปีงบประมาณ 2562 
ไว้ครบทุกโครงการ และโครงการท่ีกันเงิน พ.ศ.2563 จ านวน 18 โครงการ นั้น 
แบบเราพร้อมแล้ว รอแต่ด าเนินการตามขั้นตอน แต่ก็มีบางโครงการมีการซับซ้อนกัน
อยูต้่องหยุดพักไปก่อนค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีต่อวาระท่ี 3.2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  3.2 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ประธานสภาเทศบาล เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจง จากการที่ได้ประประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  ตามแผนงานและโครงการ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ได้ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี  30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการต่างๆ
ท่ีมีระยะเวลาด าเนินการ แบบ ผด.01 โดยจะสรุปโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน 13 โครงการ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จ านวน 7 โครงการ แผนงานการศึกษา จ านวน 12 โครงการ  แผนงานสาธารณสุข 
จ านวน 13 โครงการแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน            
4 โครงการ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 10 โครงการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 8 โครงการ แผนงานงบกลาง จ านวน 
12 โครงการ รวมท้ังส้ินจ านวน 79 โครงการ งบประมาณ 16,230,250 บาทค่ะ 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีผมขอสอบถามว่าโครงสร้าง 
ประธานสภาเทศบาล  พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีแค่ 3 หมู่บ้าน อีก 5 หมู่บ้าน         

ไม่ทราบหายไปไหน หรือถ่ายเอกสารไม่ครบ แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบด้วย ให้น า
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เอกสารส่วนท่ีหายไปถ่ายเอกสารมาแจกให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคนด้วย          
ผมสอบถามถึงโครงการปี พ.ศ. 2563 ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว อยากให้
ผู้บริหารเร่งรัดโครงการให้ด้วยครับ   

นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดิฉัน ขอช้ีแจง โครงการท่ีทางเทศบาลต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น เราได้เขียน

แบบพร้อมแล้ว จะพยายามรีบด าเนินการ ถ้าไม่ติดปัญหาอื่นใดค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญ  ท่าน ส.ท. สุพรรณครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ขออนุญาตสอบถาม                         

การปฏิบัติงานถึงมีปัญหาซ้ าไปซ้ ามากับปัญหาเก่าๆ ท าไมเราไม่ถามถึงปัญหาและ
แก้ไขได้บ้าง อย่าง เช่น ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล  เพื่อจะท าใหก้ารท างานเร็วขึ้น และ
ปัญหาเกิดจากคน หรืองบประมาณไหม ให้ดูท่ีต้นเหตุ ไม่อยากให้โครงการตกค้างไป
เป็นปีต่อๆไป เราเองก็มีงบประมาณอยู่แล้วครับ 

นายพิพัฒน์  เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองปลัดเทศบาล ผมนายพิพัฒน์  เรืองประโคน ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล ผมขอแจ้งให้ทราบว่า   

กองช่าง ไม่มี ผอ .ช่าง  มีแต่หัวหน้าฝ่ายการโยธา แก้ปัญหาโดยจ้าง เหมา 
ต าแหน่ง ช่างเขียนแบบ ส่วนการเขียนแบบไม่มีปัญหา เพียงแต่จะต้องให้
วิศวกร รับรองแบบ ซึ่งพัสดุมีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ช่างมีหน้าท่ีก าหนดราคากลาง      
วัสดุท่ีใช้เป็นราคาใหม่ล่าสุดเท่านั้น  ส่วนราคาท่ีต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัตินั้น
เราก าหนดขึ้นเองแบคราวๆ  มีแต่หัวหน้าฝ่ายเท่านั้นท่ีจะต้องค านวณให้ตรงราคา 
และต้องท าหน้าทีควบคุมงานด้วย ส่วนนายช่างท่ีจะมาช่วยงานนั้น  จะมาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564  น่าจะท างานให้เร็วขึ้นครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอแนะน าว่าการด าเนิน 
ประธานสภาเทศบาล โครงการต่างๆ ควรท าฤดูแล้ง จะดีกว่าท าฤดูฝน ซึ่งจะท าให้ไม่มีปัญหาตามมา     

ผมฝากเรื่องนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.3 การพิจารณาการยกร่างระเบียบการใช้น้ าประปาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาเทศบาล ทะเมนชัย ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าท่ีครับ 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันนางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ท่ีมาของการยกร่าง

ระเบียบการใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 เหตุผล
เนื่องมาจากเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้เปล่ียนบุคลากรจดมิเตอร์น้ าประปา 
เนื่องจากมิเตอร์เก่าช ารุด ค่าน้ าประปาสูง และระเบียบเก่านั้นมีต้ั งแต่เทศบาลเป็น
สุขาภิบาล  กองคลังได้มีการประชาคมผู้ใช้น้ า  ในวันท่ี  8  ธันวาคม  2563  ได้พิจารณา    
ยกร่างระเบียบการใช้น้ าประปาเทศบาลต าบลทะเมนชัยฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 
จ านวนท้ังหมด 41 ข้อ และค านิยามต่างๆ ในการใช้น้ าประปาจึงจ าเป็นต้องออก
ระเบียบนี้ และมีบทเฉพาะการข้อ 41 บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ท่ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ในวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไป
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ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ท่ีใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงแจ้งท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาตามร่างระเบียบนี้ค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอถาม 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ทราบว่ากองไหนท่ีรับผิดชอบในการจดค่ามิเตอร์น้ าครับ 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันขอรายงานว่าการจดมิเตอร์น้ าประปาอยู่ท่ีกองช่างค่ะ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดิฉัน ขอช้ีแจงว่ากองช่าง ได้รับพนักงานจ้างเหมาบริการมาท างานใหม่  จ านวน     

2 คน ได้แก่ นายบุญเลิศ แก้วกล้า และนายทรงสิทธิ์  พรมหงษ์   ได้มาจดค่ามิเตอร์
น้ าประปาเพื่อแก้ปัญหาการจดค่ามิเตอร์น้ าท่ีไม่ถูกต้องซึ่งท าให้ประชาชนผู้ใช้น้ า
ได้รับความเดือดร้อน จึงจ้างเหมาพนักงานเข้ามาเพิ่มค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ผมขอเสนอให้มีการ  
ประธานสภาเทศบาล จดมิเตอร์น้ าท่ีใช้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีผู้ใช้น้ าเกิดขึ้น  เชิญ ส.ท.สุทินครับ 
นายสุทิน  ซุงรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุทิน  ซุงรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอสอบถามว่าเรื่อง

มิเตอร์น้ าท่ีช ารุด ทางเทศบาลต าบลทะเมนชัยด าเนินการจัดซื้อให้หรือเจ้าของบ้าน
จัดซื้อเอง มีในระเบียบข้อไหนไหมครับ 

นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมขอตอบประเด็นการเก็บค่าน้ าประปาท่ีเป็นปัญหาเกิดขึ้นประจ า  เรื่องเก็บค่าน้ าประปาแพง 
   เกินอัตราท่ีใช้จริง จึงจ าเป็นจะต้องยกร่างระเบียบการใช้น้ าประปาฯ  โดยอ้างอิงใช้ระเบียบ

ประปาภูมิภาค พร้อมกับปรับเปล่ียนข้อระเบียบเพื่อน ามาใช้กับกลุ่มผู้ใช้น้ าประปาของ
เทศบาลฯ ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ  ส.ท.ยุทธพงษ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายยุทธพงษ์  ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายยุทธพงษ์  ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมต้องการ

ให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบผู้ท่ีมีหน้าท่ีจดมิเตอร์น้ าประปา   ได้มีการส ารวจจดมิเตอร์น้ าจริง  
เพราะการประชุมทุกครั้ง   มีปัญหาเรื่องมิเตอร์น้ าประปามาตลอด    ถ้าหากมีผู้ใดท าไม่ถูกต้อง
ควรแจ้งให้มีการลงโทษและด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อเป็นแบบอย่างครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมฝากปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย  ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ เชิญ ส.ท.ชวนชัยครับ 
นายชวนชัย ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายชวนชัย  ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอสอบถาม

เรื่องท่อเมนต์ประปา  ซึ่งมีน้ ารั่วซึมตลอดไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อไหร่ ขอให้ทาง
เทศบาลด าเนินการด้วยครับ 
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นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหาโดยการใช้เงินสะสมของเทศบาล ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ

น้ าประปาให้สมบูรณ์ครับ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ดิฉันขอช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ในส่วนของดิฉันเองจบการศึกษาด้านช่าง  ซึ่งไม่ได้

   เกี่ยวข้องทางด้านประปาฯ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เพราะงานบางอย่าง  
    มคีวามซับซ้อน  ส่วนเรื่องนายช่างโยธาจะมีการโอนย้ายมาในเดือน กุมภาพันธ์  2564 
    โครงการต่างๆ  ท่ียังค้างคาน่าจะมีการด าเนินการได้รวดเร็วขึ้นค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาร่วมเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย        

แทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระ จ านวน 3 คน 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ในส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย        

 แทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
 แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ฉบับแรก
 หมวดท่ี 6  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในระเบียบข้อ 28           
ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประกอบด้วย   สมาชิกเทศบาลจ านวน   3  ท่าน ในค าส่ังเดิมหมดวาระไปเมื่อเดือน   
พฤศจิกายน 2563  หลังจากท่ีด าเนินการตามโครงการในแต่ละปีเรียบร้อยแล้ว         
ก็จะมีคณะกรรมการชุดนี้มาติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา เทศบาล                
ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ตัวแทนของ       
ท่านสมาชิกชุดเดิม ประกอบด้วย นายสวัสด์ิ วิราช เป็นประธานกรรมการ               
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เป็นกรรมการ  และนายสุพรรณ   ซึมรัมย์  เป็นกรรมการ   
โดยคณะกรรมการท้ัง  3 ท่าน ได้หมดวาระลง  จึงจ าเป็น ท่ีจะต้องแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุดเดิม  ขออนุญาต     
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่  ขอบคุณค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีต่อไปให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการชุดใหม่ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  สามารถเสนอช่ือท่านท่ีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมได้ไหมครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผู้ท่ีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอช่ือครับ 
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น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ คณะกรรมการชุดนี้จะต้องประชุมและออกรายงานภายใน วันท่ี 30 ธันวาคม 

2563 นี้ จึงต้องขออนุญาตเสนอรายช่ือเพื่อไปแต่งต้ังค าส่ังและจะด าเนินการ    
เชิญมาประชุมพิจารณาและรับผิดชอบค่ะ 

นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ขออนุญาตให้เสนอทีละท่าน และมีผู้รับรองสองท่านครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ติดตาม
ประธานสภาเทศบาล  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัยพร้อมผู้รับรองจ านวน  2 ท่าน       

เชิญ ส.ท.สุพรรณครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมนายสุพรรณ   ซึมรัมย์   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอนายชวนชัย  ตีระมาศวณิช           

เป็นคณะกรรมการติดตามฯ  คนท่ี 1 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรองคนท่ี 1 ส.ท.เสรี ผู้รับรองคนท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.ยุทธพงษ์  ผู้รับรองครบครับ เชิญ  ส.ท. สุทินครับ 
นายสุทิน  ซุงรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุทิน  ซุงรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอ นายสุพรรณ  ซึมรัมย์   

เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนท่ี  2ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 ท่าน ครับ ผู้รับรองคนท่ี 1 ส.ท. เสรี รับรองคนท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล ส.ท. มานิตย์  ผู้รับรองครบครับ  เชิญ ส.ท. มานิตย์ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ  ส.ท.เสรี  ซอยรัมย์     
    เป็นคณะกรรมการติดตามฯ คนท่ี 3ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอสมาชิกสภาเทศบาล รับรอง 2 ท่าน ครับ ผู้รับรองคนท่ี 1 ส.ท. สุทิน  รับรองคนท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล  ส.ท.ชวนชัย ผู้รับรองครบครับ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  สรุปได้คณะกรรมการฯ 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน  3  ท่าน  ได้แก่  1.  นายสุพรรณ  ซึมรัมย์   2.  นายเสรี  ซอยรัมย์  3.  นายชวนชัย        

ตีระมาศวณิชครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลทะเมนชัย จะมีการคัดเลือกประธานและเลขานุการ ในส่วนของงาน
แผนจะเชิญคณะกรรมการหลังจากท่านนายกได้ลงนาม ในค าส่ังแต่งต้ังเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วจะได้ส่งค าส่ังและหนังสือเชิญประชุมภายในสัปดาห์นี้ ขอบคุณค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม       พิจารณาแล้วเห็นชอบคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย แทนคณะกรรมการที่หมด
วาระจ านวน 3 คน เห็นชอบ  6 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง  
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ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองอื่นๆ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ส.ท. สุทิน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุทิน  ซุงรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตสอบถาม เรื่อง เตียงผู้ป่วย EMS ช ารุด ถ้าหากมีผู้ป่วยน้ าหนัก  80 กิโลกรัม

ขึ้นไปอาจจะไม่สามารถรองรับได้ ช่วยชี้แจงการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย  ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ผม นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ผมขออนุญาตช้ีแจงในฐานะ 

ผู้ปฏิบัติงาน EMS เรื่องเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานเดิมเป็นเตียงสแตนเลส  
ปัญหาคือ มีการช ารุด  ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม  แต่ท่าน   
ส.ท.ภูชิต  ซ่อมให้ระยะหลังพื้นของเตียงฉีกขาดท าให้ตัวรองรับท่ีเป็นกระดานแอ่นลง  
กลายเป็นว่าเวลาท่ียกผู้ป่วยขึ้นรถเท้าจะสูงกว่าศรีษะ ท่านปลัดจึงมีแนวคิดว่า      
จะเปล่ียนเป็นเตียงสเตรทเชอร์  ตอนนี้เครสท่ีรับค่อนข้างมากท าให้รถเราเส่ือมโทรม
ตัวยึดถังออกซิเจนก็ช ารุด ต้องใช้เชือกผูกไว้ จึงเกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย  
ส าหรับผู้ป่วยครับ 

นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ มาตรฐานเตียงของรถฉุกเฉินก็จะต้องเป็นเตียงสเตรทเชอร์  ราคาจะอยู่ท่ีประมาณ 

50,000 – 60,000 บาท  ถ้าจะเปล่ียนก็ให้แจ้งการด าเนินการและแจ้งกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้เลยครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ่ ผมขอใหท่้านปลัดเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งผลด าเนินการด้วย  เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  8 ครับ 
นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ขออนุญาต  แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่   7 วัน อันตราย   

อยากจะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจเช็คป้ายโฆษณาจราจร  ไฟส่องสว่าง      
กล้อง CCTV  เพราะช่วงนี้อุบัติเหตุจะเกิดบ่อยมาก  อยากให้มีป้ายเตือน  เช่น    
ทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เพิ่มกระจกนูนตามทาง 4 แยก และจัดระเบียบ
จราจรหน้า ธกส. หากเกิดเครสฉุกเฉินรถจะออกไม่ได้เลย  เพราะมีรถจอดท้ัง        
2  ฝ่ัง ส่วนเรื่องไฟส่องสว่างตรงบริเวณเทวสถานท่ีส าคัญในเขตเทศบาลต าบล     
ทะเมนชัย ขอให้มีการมีการปรับช่วงกลางคืน เป็นหลอด LED เพราะไฟส่องสว่างตัว
เดิมเป็นสปอร์ตไลท์ท่ีท าให้การมองเห็นไม่ชัดเจน  เวลากลางคืนรถท่ีขับสวนทางมา 
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล 
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นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรื่องป้ายจราจร จะใช้ป้าย ของรพสต. /ป้ายของเทศบาล งานป้องกันฯ  จะท าป้าย

เสริมเกี่ยวกับจุดเส่ียงต่างๆ  ส่วนเรื่องไฟก็จะต้องปรับให้ดีขึ้นเพราะมันสว่างแยงตา
จริง ฝากทางกองช่างแก้ไขด้วยครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ ส.ท.มานิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการซ้อมแซมถนนสายบ้านบริหาร  
  ชนบท ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เชิญ ส.ท.สุพรรณครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานกีฬาของเทศบาลฯ  ท่ีผ่านมาทางด้านสนามเปตอง

ท้ังผู้เล่นและผู้มาชมกีฬาต้องตากแดด ผมเสนอทางเทศบาลได้ท าท่ีบังแดดให้แก่     
ผู้เล่นและกองเชียร์ด้วยครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอช้ีแจงเรื่องงานกีฬา  เรามีก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ในวันท่ี 15–17 มกราคม 2564 ส่วนเรื่อง สนามเปตอง  เด๋ียวเทศบาลจะมีการ    
จัดเตรียมและปรับปรุงสนามเปตองให้ครับ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ ส.ท.มานิตย์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอแนะน า เรื่องห้องสุขาของเทศบาล ช้ันท่ี 1 และ ช้ันท่ี 2 ซึ่งช ารุด เทศบาลฯ    

มีแนวทางการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไหมครับ   
นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ส าหรับการปรับปรุงห้องสุขาฯ  ตอนน ี้ทางเทศบาลก าลังด าเนินการประมาณการราคา

ซ่อมแซมจากทางกองช่างครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญ ร.ต.ท. มีศักดิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
ร.ต.ท. มีศักดิ์  มีสิทธิ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ผม ร.ต.ท. มีศักดิ ์ มีสิทธิ์  ต าแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม  งบประมาณท่ี

เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจรช่วยเหลืองาน
ต ารวจ ให้กับสถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย  จะมีการด าเนินการหลังจากการเลือกต้ัง 
อบจ. เสร็จส้ินลง  ส่วนเรื่องการจราจรหน้า ธกส. ท่ีประชาชนมาติดต่อ ธกส. นั้น  
จะมากเป็นบางช่วงเท่านั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักยานยนต์  ผมเองก็จะน าปัญหานี้   
ไปด าเนินการครับ                              
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดงานเทศกาลปีใหม่ของเทศบาล  มีก าหนดการจัดงาน          

ในวันท่ี  29  ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป  จึงเชิญทุกท่าน          
มาร่วมงานฉลองวันปีใหม่ด้วยกัน ของขวัญจับสลาก ราคา 300 บาท เหมือนทุกปี 
และของขวัญกองกลางจากผู้บริหารครับ   

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมก็ต้อง 
           ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือและ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 

    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย         

 ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       

         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายมานิตย์  ชุบรัมย์)                  (นายสง่า  ศรีพนามน้อย) 
          ประธานคณะกรรมการ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   สมัยสามัญ        
สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  1๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี  1๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


