
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย (คร้ังแรก)  
วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64      

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทะเมนชัย (ชั้น 2) 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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นายเกรียงศักดิ์   สมจิต 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  
นายสวัสด์ิ   วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสง่า     ศรีพนามน้อย 
นายบัญชา   ศรีพนามน้อย 
นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
นายบุญส่ง    โฉมดี 
นายวัชระ   ละมุล 
นายวรเดช    เภสัชชา 
นายปัญญา      มาจิตต์ 

นายอ าเภอล าปลายมาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

เกรียงศักดิ์   สมจิต 
ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
สวัสด์ิ   วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
ยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
เสรี         ซอยรัมย์ 
มานิตย์   ชุบรัมย์ 
สง่า     ศรีพนามน้อย 
บัญชา   ศรีพนามน้อย 
ชวนชัย     ตีระมาศวณิช 
บุญส่ง    โฉมดี 
วัชระ   ละมุล 
วรเดช    เภสัชชา 
ปัญญา     มาจิตต์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

- ไม่มี  
ผูร่้วมประชุม   
1. นางทัศนีย์  ชิดสูงเนิน  ท้องถิ่นอ าเภอล าปลายมาศ 
2. นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
3. พ.ต.อ.สุเมธ  บุญพรมอ่อน  รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
4. นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
5. นายศุภกิจ  เจนจิตขจร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
6. นายสมศรี  สวัสด์ิรัมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
7. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
8. นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. น.ส.ณัชชา  ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองศึกษา 
11. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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12. นางสาวธนพร ขาวสระ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
13. นายปวีร์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง 
15. นายคมกริช  เสาวพันธุ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
16. นางสาวนิตยา นักปราชญ์  นักวิชาการคลังช านาญการ 
17. นางสาวพัชรี  ชมบุญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
18. นางสาวนงลักษณ์ บุญเท่ียง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
19. นางนิตยา  นวนสาย  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
20. นายพิชิตชัย  จุลสาระ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
21. นายทักศิลป  วิลาจันทร์  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
22. นางสาวญาณิศา อาจปรุ   นักทรัพยากรบุคลากรช านาญการ 
23. นางประครอง แซมรัมย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
24. นางถนอมศักดิ์ ชวดรัมย์   ครู 
25. นางสาวจันทร์แรม แสนรัมย์  ครู 
26. จ.อ.มีชัย  แฝงด่านกลาง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
27. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
28. นางสาวนภัสนันท์ สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  10.0๐  น.  
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนนายเกียงศักด์ิ  สมจิต นายอ าเภอล าปลายมาศ ปฏิบั ติราชการแทน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผู้ ว่ า ร าชการ ผู้ว่ าร าชการจังหวั ดบุ รี รั มย์  จุด เ ทียนธูปบูชาพระรั ตนตรั ย

พร้ อมกับ อ่ าน ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลทะ
เมนชัย ครั้งแรก ตามท่ีได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาล เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ
ให้ประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย
เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ข้อ 6 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่ ม เ ติมถึ ง  (ฉบับ ท่ี  2 ) พ .ศ .2554 ประกอบกับค า ส่ัง จังหวั ดบุรี รั มย์  ท่ี 
6643/2563 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ผนวก ง  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน พร้อมกับเชิญนายอ าเภอล าปลาย
มาศ เป็นประธานในการเปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกรียงศักดิ์  สมจิต เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมรู้สึกเป็น 
นายอ าเภอล าปลายมาศ เกยีรติอย่างยิ่งท่ีได้รับเกียรติมาเป็นประธาน  ในการเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล   
ปฏิบัติราชการแทน  ทะเมนชัย  (ครั้งแรก) และต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย     
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ทุกท่าน ท่ีได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ได้เลือกท่านมาท าหน้าท่ี         

ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล
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ทะเมนชัย ให้เจริญก้าวหน้า การประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในวันนี้ทุก
ท่านต้องใช้ดุลยพินิจเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ท่ีมีความเสียสละใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยรองประธานสภา
เทศบาลต าบลทะเมนชัย และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพื่อให้สภา
เทศบาลต าบลต าบลทะเมนชัย  เป็นไปตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ในวันนี้จะด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สมานฉันท์ เพื่อทรงไว้ซึ่งเกรียติของสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยครั้งแรก  
ณ บัดนี้ 

นายปัญญา  มาจิตต์ ขอขอบคุณท่านนายอ าเภอล าปลายมาศทีให้เกียรติมาเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ      ทะเมนชัย (ครั้งแรก) ในวันนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัง คับ  

 การประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๗  ก าหนด
ว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล         
เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นช่ัวคราว  โดยให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่    
ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว หากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว ให้เชิญสมาชิก   
สภาเทศบาลท้องถิ่นผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดรองลงมาตามล าดับซึ่ งอยู่ ในท่ีประชุม       
สภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นช่ัวคราว  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธาน         
ท่ีประชุมน าสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และด า เนินการเลือกประธานสภาท้อ งถิ่น”              
ในท่ีประชุมนี้ นายบุญส่ง  โฉมดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย เป็นผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุดคืออายุ  62 ปี จึงขอเชิญ นายบุญส่ง  โฉมดี  ขึ้นท าหน้าท่ี
ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยช่ัวคราว  และด าเนินการตามระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป 

นายบุญส่ง   โฉมดี เรียน สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายบุญส่ง   โฉมดี 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เขต 1 ท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบล  

ทะเมนชัยช่ัวคราว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน ยืนขึ้นและกล่าว        
ค ากล่าวปฏิญาณตน ตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้า (ชื่อ -นามสกุล) . . . . . . . . . . . . . . .              
ขอปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบั ติตามซ่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราช    
อาณาจักรไทย  ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน”  
ขอบคุณครับ   

ระเบียบวาระที่   ๒    เร่ืองการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
นายบุญส่ง   โฉมดี  ระเบียบวาระที่  2 .1 การเลือกประธานสภา เทศบาลต าบลทะเมนชัย        
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว   ส าหรับการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  กระผมขอช้ีแจงให้ท่ีประชุม
    ได้รับทราบว่า เมื่อมีการเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเรียบร้อยแล้ว  
    จะได้น าเรียนให้นายอ าเภอล าปลายมาศลงนามในค าส่ังแต่งต้ัง  และจะประกาศ   
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    ให้สมาชิกทราบ ณ ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  หลังจากท่ีมีการประกาศเสร็จเรียบร้อย
    แล้วดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้เสนอช่ือผู้ ท่ีเหมาะสม  
    ท่ีจะเป็นประธานสภาเทศบาล พร้อมกับผู้รับรองจ านวน  2 ท่าน ครับเชิญ      
    นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาช่ัวคราว  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอเสนอช่ือ     
    นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ครับ 
นายสวัสด์ิ  วิราช        เรียนประธานสภาช่ัวคราว  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสวัสด์  วิราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 1 ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์       เรียนประธานสภาช่ัวคราว  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์   ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี  2   ครับ 
นายบุญส่ง   โฉมดี มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนอช่ือท่านสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ถ้าไม่มีก็ให้ถือว่า มติท่ีประชุมเห็นชอบให้  นายทวีเกียรติ ปรีชาพานิชพัฒนา   

ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ การแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้นายอ าเภอด าเนินการแต่งต้ังทันทีเมื่อการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานสภาท้องถิ่นท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป และนายอ าเภอล าปลายมาศ ได้ด าเนินการ
แต่งต้ัง นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เป็นประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
เสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมเพื่อ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป   

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่ 2.2  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
ประธานสภาเทศบาล  เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิก 
    ทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจและมอบหมายหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบล        
    ทะเมนชัยให้กระผมได้ปฏิบัติหน้าท่ี  และผมขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มท่ี
    และเต็มความสามารถของผมครับ  ต่อไปเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาเทศบาล
    ต าบลทะเมนชัย  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้เสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสม
    ในการเป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยและผู้รับรองจ านวน  
    2 ท่าน ครับ เชิญ ส.ท.เสรี ครับ 
นายเสรี  ซอยรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายเสรี  ซอยรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอช่ือ      
    นายสวัสด์ิ  วิราช  เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ครับ 
นายวรเดช  เภสัชชา       เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวรเดช  เภสัชชา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 1 ครับ 
นายวัชระ  ละมุล       เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวัชระ   ละมุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี  2 ครับ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือ สมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติท่ีประชุม  มติเห็นชอบให้ นายสวัสด์ิ   วิราช  ได้รับเลือกเป็นรองสภาเทศบาล

ต าบลทะเมนชัย  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่ 2.3  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือคัดเลือกพนักงานเทศบาลหรือสมาชิก      

สภาเทศบาลคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  ขอช้ีแจงว่าการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
ด าเนินการเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น เรียนให้ท่ีประชุมทราบ ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือเลขานุการสภาเทศบาลฯ เชิญครับ 

นายมานิตย์  ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   ผมขอเสนอช่ือ  

นายปัญญา  มาจิตต์  ปลัดเทศบาล  
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 1      
นายสวัสด์ิ   วิราช เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสวัสด์ิ   วิราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 2   
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอช่ือผู้ใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ  มติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบ ให ้นายปัญญา มาจิตต์  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลต าบล 

ทะเมนชัย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1 ก าหนดจ านวนสมัยสามัญประจ าปี วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล และระยะเวลาของแต่ละสมัย เชิญครับ   
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลห็นชอบ  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
    1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 11–30 มิถุนายน 2564  มีก าหนด 20 วัน 
    2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1–30  สิงหาคม 2564   มีก าหนด 30 วัน 
    3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1–30   ตุลาคม 2564     มีก าหนด 30 วัน 
    3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 1–30   ธันวาคม 2564  มีก าหนด 30 วัน
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบก าหนด
ประธานสภาเทศบาล    วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10 เสียง งดออกเสียง 2  เสียง  
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่  3.2 ก าหนดวันเ ร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี   
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุม  ให้สมาชิกสภาเทศบาล

เสนอก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้ท่ีประชุม
พิจารณา เชิญครับ 

นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี

ถัดไปประจ าป ีพ.ศ. 2565 ผมขอเสนอ ในระหว่างวันท่ี 1 -28 กุมภาพันธ์ 2565  
มีก าหนด  28 วัน ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มผีมขอมติท่ีประชุม   มติเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล   ใหก้ าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  ตามท่ีเสนอ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล   ส าหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับตรวจรายงานก็จะเสนอได้ไม่ต่ ากว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 
    7  ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมต่อไป  
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน  3 ท่าน ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบให้มคีณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน  3 ท่าน ครับ   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายเสรี  ซอยรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน      
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  ครับ
นายสวัสด์ิ   วิราช  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน       
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสวัสด์ิ   วิราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 1 ครับ 
นายชวนชัย   ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายชวนชัย   ตีระมาศวณิช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   ผู้รับรองคนท่ี 2 ครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวรเดช  เภสัชชา ครับ  
นายมานิตย์  ชุบรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 1 ครับ 
นายเสรี    ซอยรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเสรี  ซอยรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รับรองคนท่ี  2 ครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายวัชระ ละมุล ครับ   
นายวรเดช  เภสัชชา       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวรเดช  เภสัชชา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี  1 ครับ 
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นายมานิตย์  ชุบรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผู้รับรองคนท่ี 2 ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน  3  คน  ดังนี้   
 1. นายสุพรรณ    ซึมรัมย์    
 2. นายวรเดช   เภสัชชา    
 3. นายวัชระ      ละมุล      
มติที่ประชุม     เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 

ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองอื่นๆ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีได้เลือกผมท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และ  
ประธานสภาเทศบาล  ขอแสดงความยินดี กับสมาชิกทุกท่านท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
    ทะเมนชัย  เพื่อดูแลปัญหาของประชาชนทุกท่าน ขอแสดงความยินดีด้วย  ผมขอ
    แนะน าคณะผู้บริหารดังนี้ นายยุทธนา ตีระมาศวณิช นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย  
    พันต ารวจเอกสุเมธ  บุญพรมอ่อน รองนายเทศมนตรีฯ  นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์ 
    รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ เชิญท่านปลัดเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ     เรื่องค่าตอบแทนรายเดือน นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับ

ค่าตอบแทนต้ังแต่วันเลือกต้ัง 28 มีนาคม 2564 ทางเทศบาลฯ จึงขอให้ท่านน า
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือว่าท่านใดยังไม่มีขอให้ท่านเปิดบัญชีให้ด้วยครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ส.ท. มานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมานิตย์  ชุบรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องโรคระบาดในโค กระบือ ท่ีเสียชีวิต  อยากทราบว่าทางเทศบาลมีมาตรการให้ความ

ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ครับ 
นางสาวรุ่งรัตน์  ถนอมสิน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวรุ่ งรัตน์  ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่าย

อ านวยการ  ตามท่ีดิฉันได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี
ต าบลทะเมนชัย   ในคราวการประชุมประจ าเดือนมิถุนายน  2564  เรื่องดังกล่าว 
ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือส่ังการมาแต่อย่างได ปลัดอ าเภอจึงแจ้งว่าให้ประชาชนท่ีประสบ
ภัยดังกล่าว  น าเอาสารส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
พร้อมรูปถ่ายมายื่นค าร้องท่ีเทศบาล    และให้ไปประชาชนได้ไปติดต่อขอขึ้น
ทะเบียนสัตว์ท่ีปศุสัตว์อ าเภอล าปลายมาศ  และแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบด้วยค่ะ  
ส่วนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต้องรอหนังสือส่ังการอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ส.ท. เสรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเสรี  ซอยรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเสรี  ซอยรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   สอบถามเรื่องไฟฟ้า

สาธารณะไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯ ด าเนินการตรวจสอบบ้างหรือไม่ครับ 
นางประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางประสพสุข  ศลาประโคน หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
  เรื่องไฟฟ้าสาธารณะทางเทศบาลฯได้ด าเนินการตรวจสอบอยู่ค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ส.ท. วรเดช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวรเดช   เภสัชชา       เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายวรเดช  เภสัชชา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สอบถามเรื่องวาตภัย 
  ท่ีเกิดขึ้นเดือนท่ีผ่านมา ไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯด าเนินการถึงไหน ครับ 
นายปวีร์  แกล้วกล้า  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย    และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ผมนายปวีร์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   เรื่องวาตภัยท่ีเกิดขึ้นเดือนท่ีผ่านมานั้นมีผู้ได้รับเสียหายท้ัง 69 ครอบครัว อยู่ในช่วง
    ด าเนินการตามข้ันตอนประมาณการ และสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งเอกสารไปท่ีอ าเภอ 
  ล าปลายมาศ ตามระเบียบครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ผอ. นุชนาฏ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางนุชนาฏ  ชาญรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางนุชนาฏ  ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ขอแสดงความยินดี กับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่ีได้ เลือกท่านมา
  ท าหน้าท่ีในการช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาว
   เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีขอแจ้งเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนของท่านนายกเทศมนตรีฯ  
  และค่าตอบแทนสมาชิสภาฯ  มีสิทธิ์รับต้ังแต่วันท่ีเลือกต้ัง วันท่ี 28 มีนาคม 2564 
  และขอรบกวนท่านได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยและถ่ายเอกสารหน้าบัญชีมาให้ทาง
  กองคลังด้วย จะได้ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนทางบัญชีธนาคาร ขอบคุณค่ะ    
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมก็ต้อง 

           ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือและ
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 

    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย      

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

  ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย (ครั้งแรก)        
เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน  ๒๕๖4 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 4  
มิถุนายน  ๒๕๖4  ถูกต้องแล้วจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 

                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


