
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 สมัยสามัญ สมัยที่  1 คร้ังที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  

วันที่  11 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64      
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทะเมนชัย (ชั้น 2) 

เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
………………………………….. 

ผูเ้ข้าประชุม 
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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 

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

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. นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
2. พ.ต.อ.สุเมธ  บุญพรมอ่อน  รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
3. นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
4. นายศุภกิจ  เจนจิตขจร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
5. นายสมศรี  สวัสด์ิรัมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
6. พ.ต.ท.บรม  ศรีสงค์   รองผู้ก ากับการป้องกันและปราบปรามสถานีต ารวจทะเมนชัย 
7. นายทรงศักดิ์  สิรัมย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
8. นางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
9. นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านบุแปบ 
10. นายมนตรี  ซอยรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3 
11. นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8 
12. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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13. นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
14. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
15. น.ส.ณัชชา  ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองศึกษา 
16. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางสาวธนพร ขาวสระ   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
18. นายปวีร์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
19. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง 
20. นายคมกริช  เสาวพันธุ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
21. นางสาวนิตยา นักปราชญ์  นักวิชาการคลังช านาญการ 
22. นางสาวพัชรี  ชมบุญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
23. นางสาวนงลักษณ์ บุญเท่ียง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
24. นางนิตยา  นวนสาย  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน 
25. นายพิชิตชัย  จุลสานะ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
26. นายตรีดนัย  แก้วด ี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
27. นายทักศิลป  วิลาจันทร์  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
28. นางสาวญาณิศา อาจปรุ   นักทรัพยากรบุคลากรช านาญการ 
29. นางประครอง แซมรัมย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
30. นางถนอมศักดิ์ ชวดรัมย์   ครู 
31. นางสาวจันทร์แรม แสนรัมย์  ครู 
32. จ.อ.มีชัย  แฝงด่านกลาง  นายช่างโยธาช านาญงาน 
33. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
34. นางสาวนภัสนันท์ สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อม
    ขอบคุณผู้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ
    สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และให้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบ     
    วาระดังนี้    
ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ผมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่านท่ีได้เข้ามาบริหารงาน  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน       

และการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป  ดังนั้นผมจึงขออนุญาต
ให้ ท่ีประชุมได้รับทราบว่าใครท าหน้าท่ีอะไรในฝ่ายบริหาร   ผมขอแนะน า          
คณะผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้  

 1. นายยุทธนา      ตีระมาศวณิช   นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย   
 2. พันต ารวจเอกสุเมธ   บุญพรมอ่อน  รองนายเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย  
 3. นายประสิทธิ์   ชุบรัมย์   รองนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
 4. นายศุภกิจ    เจนจิตขจร  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
 5. นายสมศรี    สวัสด์ิรัมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
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ระเบียบวาระที่   ๒    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรก เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมเพื่อขอความเห็นชอบรายงานการประชุม           
สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยแรก  เมื่อวันท่ี  4  มิถุนายน พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  เห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง  1 เสียง 
ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1 นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัยแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ต าบลทะเมนชัย  เชิญครับ   
นายยุทธนา   ตีระมาศวณิช เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ผมนายยุทธนา   ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอแถลงนโยบาย
    ต่อสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่ีเคารพตามท่ีกระผม ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อง 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัยให้ เป็นนายกเทศมนตรีตามประกาศ
 คณะกรรมการการเลื อกต้ั งประจ าจั งหวั ดบุ รี รั มย์  ลงวั น ท่ี  25 พฤษภาคม  
 2564  พระราชบัญญั ติ เทศบาล พ .ศ .๒๔๙๖ รวมถึงฉบับแก้ ไขเพิ่ ม เ ติม           
 มาตรา ๔๘ ทศ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในสามสิบ
 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี นั้น กระผมได้ก าหนดนโยบาย   
 การบริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางใน         
 การบริหารเทศบาลตลอดระยะเวลา ๔ ปี ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผมมี
 ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนน่าอยู่มีการ พัฒนา          
 ที่ยั ่ง ย ืน  ทันสมัยต่อการ เป ลี่ยนแปลงของประชากร ที่ก ้าว สู่ สังคมท่ีพัฒนา         
 อย่างรวดเร็วสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม  ของเด็ก  เยาวชน  สตรี และผู้สูงอายุ ให้มี
 บ ท บ า ท ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น เ ท ศ บ า ล เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
 ประสิทธิภาพ  สามารถบรรล ุตามวัตถุประสงค์  และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนด้วยความ
 ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ในการปฏิบัติงาน ทุกระดับ  ดังต่อไปนี้ 

   1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑.๑ ก่อสร้างขยายและปรับปรุงระบบคมนาคมให้มีมาตรฐาน เช่ือมโยงระหว่าง 
 ชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
   ๑.๒ ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีเขตเทศบาล 
  ๑.๓ ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐานครอบคลุมท่ัวถึงทุกชุมชน

 ในเขตเทศบาล 
  ๑.๔ ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการให้บริการน้ าประปากับทุกชุมชน                   

 ท่ีมีน้ าประปาไว้ใช้ในครัวเรือน 
  ๑.๕ ติดต้ังและปรับปรุงป้ายจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน     

 ตามกฎหมายจราจร และกฎหมายขนส่งทางบก 
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  ๑.๖ ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
 พักผ่อนและสถานท่ีออกก าลังกาย 

 1.7 จัดให้มีกล้องวงจรปิด  ครอบคลุมในทุกชุมชน   
   ๒. นโยบายด้านการเศรษฐกิจ 
       ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพ  และสนับสนุนการประกอบอาชีพ  ตามภูมิปัญญา

 ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน 
       ๒.๒ พัฒนาระบบการผลิตสินค้าของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ร่วมผลักดัน

 และประสานให้กับลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาอาชีพ ให้ดีขึ้น    
   ๒.๓  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ให้เป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไป

 ๓. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
  ๓.๑  ด้านการศึกษา 
    ๓.๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขต

    เทศบาล ให้มีความรู้ ด้านวิทยาการ เทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนอุปกรณ์     
    การเรียนการสอน 

    ๓.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน  การเรียนของนักเรียน  นักศึกษาโดยมอบ
    ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนการศึกษา 

    ๓.๑.๓ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็ก  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) อย่างท่ัวถึง 

        ๓.๒  ด้านการกีฬา   
    ๓.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬาในเขตเทศบาล  โดยจัดการแข่งขันกีฬา

    ประชาชนรวมถึงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนภายในเขตเทศบาล 
  ๓.๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย  โดยการส่งเสริมให้

    มลีานกีฬา หรือปรับปรุงสถานท่ีส าหรับให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
    ๓.๒.๓ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ออก

    ก าลังการเพิ่มขึ้น 
  ๓.๓  ด้านศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
    ๓.๓.๑ ท านุบ ารุง  ส่งเสริม  การด าเนินตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

    ของชุมชนในเขตเทศบาลให้คงอยู่สืบไป   
    ๓.๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนพิธีกรรมทางศาสนา และส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนได้รับ 

    การศึกษาอบรมด้านพุทธศาสนา 

   ๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                   ๔.๑  ด้านสาธารณสุข 

    ๔.๑.๑ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ประชาชนมี สุขภาพพลานามัย         
    ท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  สร้างหลักประกันและโอกาสให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษา
    ด้านสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน  

    ๔.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น 
    ๔.๑.๓ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
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    ๔.๑.๔  ส่งเสริมให้ประชาชน อาสาสมัครชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
    รักษาสุขภาพและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้ 

  ๔.๒  ด้านส่ิงแวดล้อม 
     ๔.๒.๑ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ให้กลับมีสภาพท่ีสมบูรณ์โดยให้
    ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  
     ๔.๒.๒ อนุรักษ์  ดูแล  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมตาม
    แหล่งน้ า  คู คลอง  ถนน ทางเท้า ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
     ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมควบคุม
    และป้องกันมลพิษที่จะท าลายสภาพแวดล้อม 

  ๔.๒.๔ ส่งเสริมการจัดการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน 
  4.2.5 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนหวงแหนรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนให้ดี

    และยั่งยืน  
    ๕. นโยบายด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
    ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน     
  ได้ป้องกันปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้
  ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม 
        ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มสตรี เข้ามามีส่วนร่วม    
  ในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาเทศบาลท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    ๕.๓ สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เพื่อให้สามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๔ จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เด็ก เยาวชน ผู้พิการหรือทุพพล
    ภาพผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์อย่างท่ัวถึงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่
    ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  
    ๖. นโยบายด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๖.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการจัด
  อบรมศึกษาดูงาน 
          ๖.๒ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  และน า เ ท ค โ น โ ล ยี
    สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 
    ๖.๓ พัฒนาระบบการบริหารงาน  เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นท่ีพอใจของประชาชน
  ในการมาใช้บริการจากเทศบาล 
    ๖.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถ  ให้ประชาชน
  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใส 
         ๖.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
  แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
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  ๗. นโยบายด้านการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
      ๗.๑ ใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อไป 
      ๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีแผนพัฒนา เพื่อเป็น  แนวทางการพัฒนา
    และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ภายในชุมชน 
      ๗.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองส่วน
    ท้องถิ่น เพื่อความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย  ครับ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ     

 

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-  ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองอื่นๆ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญ ส.ท. สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ   ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ตามท่ี นายกยุทธนา 

ตีระมาศวณิช  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล นั้นผมได้ท างานร่วมกับท่าน      
10 กว่าปี ท่านมีวิสัยทัศน์ในการท างานท่ีดี  ท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองในเขตเทศบาลฯ      
ทุกอย่างเกิดขึ้นในสมัยของท่านท่ีบริหาร เช่น ส านักงานเทศบาลฯ และโครงการ
ก่อสร้างถนนในชุมชนท่ีใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบาย ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ  พ.ต.ท.บรม  ศรีสงค์  ครับ  
พ.ต.ท.บรม  ศรีสงค์   เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
รองผู้ก ากับ (ปราบปราม) ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผม พ.ต.ท.บรม  ศรีสงค์   รองผู้ก ากับ  (ปราบปราม)  
สถานีต ารวจทะเมนชัย  สถานีต ารวจทะเมนชัย ผมก็แสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิก     

ทุกท่าน และทางสถานีต ารวจทะเมนชัย ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างในการ
ประสานงานพร้อมให้บริการ ครับ 

นายทรงศักดิ ์  สิรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ. ร.ร. หนองหญ้าปล้อง  ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายทรงศักดิ์   สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
  บ้านหนองหญ้าปล้อง ผมก็ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผู้บริหาร และท่านสมาชิก    
  ทุกท่าน  ท่ีท่านได้มาบริหารเทศบาลฯ  เพื่อเป็นการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง และขอขอบคุณ         
  ท่านนายกที่ได้แถลงนโยบาย ในเรื ่องการศึกษาที่ยังส่ง เสริมที่ดีเหมือนเดิม      
  ซึ่งถือว่ามีความส าคัญในการพัฒนาเด็กในเขตเทศบาลฯให้มีความรู้ท่ีดี ครับ  
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นางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ. ร.ร. ทะเมนชัย  ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล ผู้อ านวยการ
  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ      
  ทุกท่าน และขอช่ืนชมท่านท่ีได้แถลงนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาได้ชัดเจน        
  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย พร้อมให้ความรวมมือประสานงานต่างๆ  ขอบคุณค่ะ    
นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์     เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ.รพ.สต.บุแปบ ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านบุแปบ ขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านบุแปบยินดี    
ใหค้วามร่วมมือทุกอย่างในการประสานงานพร้อมให้บริการ และผมขอแจ้งข่าวโรค
(โควิด  2019)  ทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเอง หลีกเล่ียงการชุมนุมกัน และบริเวณ 
ท่ีมีกลุ่มเส่ียง หากใครที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นั้น
ช่วงนี้วัคซีนก าลังทยอยส่งมาเรื่อยๆ เพื่อจะให้บริการบุคคลท่ีเส่ียงโดยเฉพาะกลุ่ม   
ผู้ใหบ้ริการงานต่างๆ ถ้าจะให้เร็วผมขอแนะน าให้ลงทะเบียนกับหมอพร้อม ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ  นายมนตรี  ซอยรัมย์  ครับ 
นายมนตรี  ซอยรัมย์    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายมนตรี  ซอยรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหนองตาด   

หมู่ ท่ี 3 ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และสมาชิสภาฯ ทุกท่าน ได้เข้ามา
บริหารงานเทศบาล  ผมสอบถามเรื่องโรคระบาดในโค กระบือ  ท่ีเสียชีวิต อยากทราบ
ว่าทางเทศบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ครับ 

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายยุทธนา  ตีระมาศวณิช  นายกเทศมนตรี
  ต าบลทะเมนชัย เรื่องโรคระบาดในโค กระบือ ท่ีเสียชีวิต มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
  ด าเนินการประสานงานกับผู้น าชุมชนและเจ้าของสัตว์ท่ีได้รับความเสียหาย  และมีหลักเกณฑ์
  ในการให้ความช่วยเหลืออยู่  ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ  นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช  ครับ 
นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายธนาเดช  ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านสวนครัว

หมู่ท่ี 8  ผมขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และสมาชิสภาฯ ทุกท่าน ได้เข้ามา
บริหารงานเทศบาลฯ ผมมีเรื่องสอบถาม 4 เรื่อง 1. เรื่องน้ า คุณภาพของน้ า   
แหล่งน้ า ช่วงนี้ฝนตกแต่ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้  เทศบาลมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร
บ้าง 2. เรื่องไฟจราจรตรงแยกบ้านสวนครัว และตามแยกต่างๆ ท่ีต้องมีเพื่อความ
ปลอดภัยในการสัญจร ครับ 3. เรื่องรถกู้ชีพ สภาพรถ เตียงรับผู้ป่วย และอุปกรณ์  
ท่ีต้องใช้สภาพเก่าทรุดโทรมน่าจะซื้อใหม่หรือปรับปรุงให้ดีกว่านี้  เพราะทางกู้ชีพ
ต้อง ไปให้บริ การ ผู้ป่ วย ท้ั ง ใน เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลฯ ครั บ                 
4. เรื่องการดูแล อสม.ท่ีได้ปฏิบัติงานต้ังแต่ เดือนมีนาคม – ปัจจุบันนี้ อยากทราบ
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ว่าทางเทศบาลฯ พอจะมี งบประมาณท่ีจะช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้หรือไม่ ผมก็มี
เรื่องเสนอด้วยกัน  4 เรื่องครับ 

นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย  ประชุมสภาเทศบาลฯ  ผมก็ขอบคุณกับปัญหาท่ีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 เสนอมา 
  ท้ัง 4 เรื่อง 1.เรื่องน้ าเป็นปัญหาท่ีเกิดเป็นประจ าซึ่งเวลาฝนตกน้ าก็ไหลผ่านไป
  ยังตลาดโพธิ์ ซึ่งทางเราไม่มีท่ีเก็บน้ า ก็ได้ปรึกษาผู้บริหารน่าจะมีการขุดบ่อใหญ่
  ไว้กักเก็บน้ าไว้ 2. เรื่องไฟที่สามแยกบ้านสวนครัว และท่ีหลายๆ  จุดเทศบาลฯ ก็ให้
  กองช่างไปด าเนินการตรวจสอบ และจะมีการติดต้ังเพื่อแก้ปัญหาจราจร  ความเดือดร้อน
  ของประชาชน  เรื่องท่ี 3 รถกู้ชีพเทศบาลฯ  ท่ีให้บริการในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลฯ  
  ก็สมควรได้รับการปรับปรุง เนื่องมีสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
   บริการประชาชน และอุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีต้องใช้ก็ต้องพร้อมใช้เสมอ  เรื่องท่ี 4  การดูเรื่องการดูแล 
  อสม. ท่ีได้ปฏิบัติงานต้ังแต่เดือนมีนาคม – ปัจจุบัน ทางผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ก็จะออก
  เยี่ยมตามจุดต่างๆ และจะจัดสรรงบประมาณให้เพราะทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน  เพื่อความ  
  ปลอดภัยคนในชุมชน ครับ 
นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์   ชุบรัมย์  รองนายกเทศมนตรีต าบล
  ทะเมนชัย ผมขอขอบคุณท่านนายกยุทธนา ตีระมาศวณิช ท่ีให้โอกาสผมเข้ามาร่วม
  ท างานกับท่าน ผมขอเสริมเรื่องปัญหาของน้ า ทางเทศบาลฯ น่าจะมีพื้นท่ี  5-6 ไร่ 
  เพื่อขุดบ่อน้ าในการกักเก็บน้ าผิวดิน เป็นบ่อใหญ่ในช่วงท่ีฝนตกน้ าจะได้ไม่ไหลผ่านไป
  ท้องทุ่งนาจะช่วยเพิ่มน้ ามากขึ้น เป็นแนวคิดไว้ระยะยาว ครับ 
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      
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 ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       
         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายวรเดช  เภสัชชา)                      (นายวัชระ  ละมุล) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม                เลขานุการกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

  ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  ๒๕๖4 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสามัญ
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  ๒๕๖4  ถูกต้องแล้วจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


