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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  
นายสวัสด์ิ     วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสง่า     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 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

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

 
ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายยุทธพงษ์     ตีระมาศวณิช   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายบัญชา        ศรีพนามน้อย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองศึกษา 
16. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นายปวีร์  แกล้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
18. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/รก.ผอ.กองช่าง 
19. นางสาววราพร สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
20. นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
21. นางสาวนภัสนันท์ สุดตาชาติ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                    
พร้อมขอบคุณผู้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และกล่าวเปิดการประชุม    
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้ด าเนินการประชุมเป็นไปตาม
ระเบียบวาระดังนี้    

ระเบียบวาระที่   1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เรื่ องท่ี  1  แจ้ งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ลากิ จ  จ านวน   2  ท่ าน                      

ประธานสภาเทศบาล 1. นายบัญชา   ศรีพนามน้อย     2.นายยุทธพงษ์  ตีระมาศวณิช    
2. เรื่องการแต่งต้ังรองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ตามท่ีสภาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสมัยแรกเมื่อวันท่ี 
4 มิถุนายน 2556  ให้นายสวัสด์ิ   วิราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย     
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เขตเลือกตั้งท่ี 2  เป็นรองประธานสภาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย อาศัยอ านาจมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ 2496 
แก้ ไขเพิ่ ม เ ติมจนถึง  (ฉบับ ท่ี  14 ) พ .ศ.2562 และข้อ 11 แห่งระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 ประกอบกับค าส่ังจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี 6643/ 
2563  ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2563  จึงแต่งต้ัง ให้นายสวัสด์ิ   วิราช เป็นรองประธานสภา
ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี 4  มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป ส่ังณวันท่ี  11  มิถุนายน 2564  นายเกรียงศักดิ์  สมจิต  นายอ าเภอ      
ล าปลายมาศ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ครับ 

 

 ระเบียบวาระที่   ๒   เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม  
         -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  3   
ระเบียบวาระที่  3.1   ขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย                  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1   เรื่องขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย               
ประธานสภาเทศบาล   ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน  3  ท่าน    เชิญ นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้รับทราบบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ     
ชุดดังกล่าวด้วยครับ  
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น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ประณีต ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ  ใน ส่วนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย                 
คณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระ  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561     
ฉบับแรก  หมวดท่ี 1  ข้อ  7 (1)และข้อ 8 ประกอบด้วยสมาชิกเทศบาล        
จ านวน  3  ท่าน   ประกอบด้วย 1. นายสุพรรณ ซึมรัมย์  2.  นายมานิตย์  ชุบรัมย์ 
3. นายสุทิน  ซุงรัมย์  เป็นกรรมการฯ   จึงจ าเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่
ขึ้นมา เพื่อท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการชุดเดิม  ดิฉันจึงขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ  ได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อท าหน้าต่อไปขอบคุณค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง เชิญ ส.ท มานิตย์  ชุบรัมย์ ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก สภา เทศบาลต าบลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอ นายวรเดช  เภสัชชา           

เป็นคณะกรรมการฯ  คนท่ี 1 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง  เชิญ ส.ท วรเดช เภสัชชา  ครับ 
นายวรเดช  เภสัชชา เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายวรเดช  เภสัชชา   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ นายเสรี   ซอยรัมย์  เป็น      

คณะกรรมการฯ  คนท่ี 2 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ   เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง  เชิญ ส.ท สุพรรณ  ซึมรัมย์  ครับ 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านผมนายสุพพรณ   ซึมรัมย์         
สมาชิกสภาเทศบาล สม าช ิก เ ทศบ าลต า บ ลทะ เ ม น ช ัย  ผมขอเสนอ นายบุญส่ง   โฉมดี  เป็น           

คณะกรรมการฯ  คนท่ี 3 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอสรุปผลการ
ประธานสภาเทศบาล  คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ดังต่อไปนี้   1.  นายวรเดช      
    เภสัชชา    2.  นายเสรี  ซอยรัมย์    3.  นายบุญส่ง    โฉมดี ครับ 
ระเบียบวาระที่ 3.2   ขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
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น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ในส่วนคณะกรรมการแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

 ต าบลทะ เมนชัย  คณะกรรมการฯ ชุด เ ดิม  ไ ด้หมดวาระ   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ฉบับแรกหมวดท่ี 6 ข้อ 28 และข้อ 29 ประกอบด้วยสมาชิก
เทศบาลจ านวน  3 ท่าน หลังจากท่ีด าเนินการตามโครงการในแต่ละปีเรียบร้อยแล้ว 
ก็จะมีคณะกรรมการชุดนี้มาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ว่ามี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ตัวแทนของท่านสมาชิก
ชุดเดิม ประกอบด้วย 1. นายสุพรรณ  ซึมรัมย์  2.นายเสรี  ซอยรัมย์  3.นายชวนชัย   
ตีระมาศวณิช  โดยคณะกรรมการท้ัง  3  ท่าน  หมดวาระลง  จึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา เพื่อท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม    
ดิฉันขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดใหม่  ขอบคุณค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง เชิญ ส.ท เสรี  

ซอยรัมย์  ครับ 
นายเสรี  ซอยรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายเสรี   ซอยรัมย์   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก สภา เทศบาลต าบลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอ นายสุพรรณ  ซึมรัมย์           

เป็นคณะกรรมการติดตามฯ  คนท่ี 1 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ติดตาม 
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง  เชิญ ส.ท มานิตย์  ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์   
สมาชิกสภาเทศบาล สม าช ิก สภ า เ ท ศบ า ลต า บ ลท ะ เ ม น ช ัย  ผมขอเสนอ นายวัชระ   ละมุ ล             

เป็นคณะกรรมการติดตามฯ  คนท่ี 2 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ติดตาม  
ประธานสภาเทศบาล และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  พร้อมผู้รับรอง  เชิญ ส.ท สวัสด์ิ  ครับ 
นายสวัสด์ิ  วิราช   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายสวัสด์ิ     วิราช   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาช ิก สภา เทศบาลต าบลทะ เมนชัย  ผมขอเสนอ นายมานิตย์   ชุบรัมย์             

เป็นคณะกรรมการติดตามฯ  คนท่ี 3 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอสรุปผล
ประธานสภาเทศบาล  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    จ านวน    3   ท่าน   ได้แก่   1.  นายสุพรรณ   ซึมรัมย์    2.  นายวัชระ    ละมุล    3.  นายมานิตย์    
    ชุบรัมย์ ครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ดิฉันขออนุญาต ช้ีแจงเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  ท่ีได้      
    น าเสนอ เป็นโครงการที่จะด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
    พ.ศ. 2565 บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากบางโครงการมีการ
    เปล่ียนแปลงงบประมาณ และเป็นโครงการเกินศักยภาพ จึงเรียนผู้บริหารรับทราบค่ะ 
ระเบียบวาระที่  3.3   ขอแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่องขอแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน  2 ท่าน 
    เชิญรักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมครับ 
นางสาววราพร  สมันรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ดิฉัน นางสาววราพร  สมันรัมย์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการรักษาราชการ   

 แทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
 สุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย คณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง  ตัวแทนของ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯชุดเดิม ประกอบด้วย 1. นายสุพรรณ ซึมรัมย์ 2. นายสง่า 
ศรีพนามน้อย  โดยมีหน้าท่ีส่งเสริมหลักสุขภาพการส่วนร่วมคนในชุมชนให้สุขภาพ
แข็งแรง  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีแทน
คณะกรรมการชุดเดิม ดิฉันขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอรายช่ือสมาชิกสภา
เทศบาล  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง  เชิญ ส.ท วรเดช  ครับ 
นายวรเดช  เภสัชชา  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายวรเดช  เภสัชชา 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ นายสง่า  ศรีพนามน้อย           

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  คนท่ี 1 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง เชิญ ส.ท สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย   ผมขอเสนอ นายชวนชัย  ตีระมาศวณิช           

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  คนท่ี 2 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง ผู้รับรองครบครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอสรุป 
ประธานสภาเทศบาล ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลทะเมนชัย  

จ านวน  2 ท่าน  ประกอบด้วย  1.นายสง่า  ศรีพนามน้อย   2. นายชวนชัย        
ตีระมาศวณิช  ครับ   

ระเบียบวาระที่ 3.4  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลทะเมนชัย                  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.4  เรื่องขอแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลทะเมนชัย                 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 3 ท่าน   และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ         

และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  1 ท่าน  เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ครับ 
นางสาวณัชชา  ฉวีวรรณ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ดิฉัน นางสาวณัชชา  ฉวีวรรณ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ตามท่ีกระทรวง
  มหาดไทย ได้แจ้งหนัง สือให้มีการจัดท าแผนการศึกษาขององค์กรปกครอง         
  ส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง ในหนั ง สือ ส่ังการให้มีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการการศึกษา           
  โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน         
  ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ซึ่งทาง  
  คณะบริหารได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  3 ท่าน ดังนี้ 1. นายอุทัย  ไร่ขาม 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 2.นายทรงศักด์ิ   สิรัมย์ ผู้อ านวยการ    
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  3.นางจุฑามาศ   ประภาสะโนบล  ผู้อ านวยการ  
  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  ส่วนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง   
  เสนอ  นายสุรวุฒิ  สุเรรัมย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบล
  บ้านบุแปบ  จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ รับรอง ค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม    
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่  3.5   ขอแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย                    
 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบี ยบวาระท่ี  3.5 ขอแต่งต้ั งคณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็ก                 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมนชัย  จ านวน 1 ท่าน เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาครับ 
นางสาวณัชชา  ฉวีวรรณ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ดิฉันขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้เสนอรายช่ือเพื่อแต่งต้ัง  
   คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย จ านวน 1 ท่าน 
  แทนคณะกรรมการฯ ท่านเดิมท่ีหมดวาระค่ะ         
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอช่ือเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมผู้รับรอง  เชิญ  ส.ท สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอเสนอ นายสวัสด์ิ  วิราช  เป็นคณะ 

กรรมการฯ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองครบครับ   
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะน าเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติ    
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุม เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  

ทะเมนชัย   คือ  นายสวัสด์ิ  วิราช 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวาระที่  4      เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญนายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย เสนอญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล  ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ท่ีประชุม     
                                          พิจารณา 
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม       
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมทุกท่าน ผมนายยุทธนา ตีระมาศวณิช นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย   
    ผมขอเสนอญัตติเพื่อโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน        
    หมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 2 รายการ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   
    วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

   1.1 ค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่งนอนได้ พร้อมระบบล็อคเตียง จ านวน      
    1 อันๆ ละ  38,50๐.-บาท  (-สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) รวมเป็นเงิน    
    ท้ังส้ิน  38,500.-บาท  (-สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)    
     รวมขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑ รายการ       
    จ านวนเงินท้ังส้ิน 38,500.-บาท (-สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
    โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร ท่ัวไป เกี่ ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร                 
    เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 1,081,000.-บาท  (-หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
    คงเหลือก่อนโอน  564,880.-บาท (-ห้าแสนหกหมื่นส่ีพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  
    โอนลด จ านวน  38,5๐๐.-บาท  (-สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) คงเหลือ        
    หลังโอน   526,380.-บาท   (-ห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)  เพื่อไปต้ังจ่าย 
    เป็นรายการใหม ่                            
        หลักการ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน      
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
    โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่าย          
    ในรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

                                   เหตุผล 
       ด้วยรถยนต์ฉุกเฉิน 1169 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบล   
    ทะเมนชัย ยังขาดแคลนเตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอนได้ พร้อมระบบล็อคเตียง      
    เพื่อให้บริการผู้ประสบเหตุประสบภัยต่าง  ๆรวมท้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน ในการให้บริการ          
    ผู้ประสบเหตุประสบภัย ช่วยลดการศูนย์เสียต่อร่างกายและทรัพย์สิน ดังนั้น  จึงขอจัดซื้อ   
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    เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอนได้  พร้อมระบบล็อคเตียง ให้ความสะดวกรวดเร็ว            
    เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ   
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพื่อพิจารณาต่อไป
       แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์    
    วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

   1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด พร้อมขาต้ัง   จ านวน  10  เครื่องๆ      
    ละ 2,1๐๐.-บาท  (-สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 21,000.-บาท    
    (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

   รวมขออนุมัติโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑ รายการ       
    จ านวนเงินท้ังส้ิน 21,0๐๐.-บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

    โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64                  
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  เงินเดือน
    พนักงาน ต้ังไว้  1,081,000.-บาท (-หนึ่ ง ล้ านแปดหมื่ นหนึ่ งพันบาทถ้ วน-)                                                               
    คงเหลือก่อนโอน 585,880.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)     
    ขอโอนลด  จ านวน 21,0๐๐.-บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) คงเหลือหลังโอน  
    564,880.-บาท  (-ห้าแสนหกหมื่นส่ีพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน-) เพื่อไปต้ังจ่าย
    เป็นรายการใหม ่
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไหมครับ   เชิญรักษาการผู้อ านวยการ
       กองสาธารณสุขฯ ครับ 

นางสาววราพร  สมันรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ดิฉัน ขออนุญาตช้ีแจง การจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อท้ัง 2 รายการ เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่
    สามารถจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ได้  จึง ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด         
    โดยคุณสมบัติตามเอกสาร  โดยเครื่องวัดอุณภูมิอินฟาเรด พร้อมขาต้ัง คุณลักษณะ 
    เหมือนท่ีต้ังตรงทางเข้าเทศบาลท่ีไว้ตรวจเช็คอุณภูมิผู้มาติดต่อราชการเทศบาลฯ   ส่วนการจัดซื้อ  
    เตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอนได้  พร้อมระบบล็อคเตียง  ก็ได้มาตรฐาน       
    ดีกว่าเดิม พร้อมปฏิบัติงาน ค่ะ 
 นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม    
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระที่ 4.2   การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระท่ี 4.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง   
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
    ต าบลทะเมนชัย เสนอญัตติฯให้ท่ีประชุมพิจารณา   
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นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน ผมนายยุทธนา   ตีระมาศวณิช    นายกเทศมนตรี    
    ต าบลทะเมนชัย  ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
    ๒๕๖4  จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    รายการเดิม 

    1.โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย    
    ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท (-หกหม่ืนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์
    อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  รายละเอียดดังนี้ 

    - ตู้สาขา ขนาด ๑๒ สายแยก  ๔๘ สายใน 
        - เครื่องโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์  จ านวน  ๑ เครื่อง 
                  - เครื่องโทรศัพท์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  ๑๒ เครื่อง 
                - อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด 

    ครุภัณฑ์รายการนี้ เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
    กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ จัดซื้อ    
    ตามราคาท้องตลาด 

    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 
    มิถุนายน 2559  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

    รายการใหม่ 
    1.โครงการติดต้ังระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย    

    ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท (-หกหม่ืนบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์
    อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังรายละเอียด  
    ดังนี้ 

    - ตู้สาขา ขนาด 8 เบอร์ภายนอก   ๒๔ เบอร์ภายใน 
       - เครื่องโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง 

                  - เครื่องโทรศัพท์ส าหรับส านักงาน  จ านวน  ๑๒  เครื่อง 
                - อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด 

    ครุภัณฑ์รายการนี้ เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     
    กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม  ๒๕๖3 ณ เดือน
    พฤษภาคม 2563 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  
    พฤษภาคม  2564 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้) 

    หลักการ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
    ในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  
    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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          เหตุผล 
    เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเปล่ียนแปลง
    ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการติดต้ังระบบ
    โทรศัพท์อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท 
    ( -หกหม่ืนบาทถ้วน -)  เพื่ ออ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน            
    กับหน่วยงานต่างๆ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2564  หรือไม่ เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ ครับ  

น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  เดิมทางเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ต้ังงบประมาณในการจัดซื้อติดต้ังระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติภายในส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย ต้ังไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท  (-หกหมื่น
บาทถ้วน-)  แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้  เนื่องจากสเป็คท่ีต้ังสูงกว่าราคาท่ีจะจัดซื้อ     
จึงได้ด าเนินการการเปล่ียนแปลงรายการ จากตู้สาขา ขนาด ๑๒ สายแยก  ๔๘ 
สายใน เป็นตู้สาขา ขนาด 8 เบอร์ภายนอก ๒๔ เบอร์ภายใน และในปัจจุบันนี้  
เทศบาลฯ ได้มีเครื่องโทรศัพท์ใช้ในราชการ จ านวน 1 เครื่อง  ซึ่งได้ใช้งานมานาน 
การโทรเข้า โทรออก และโทรสาร มีการติดขัดตลอด ดังนั้นเพื่อในความสะดวก     
ในการติดต่อส่ือสารบริการประชาชน  จึงขอท่านสมาชิกได้อนุมัติในการเปล่ียนแปลง      
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อจะได้ด าเนินการ
จัดซื้อต่อไปค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   มติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2564    
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 

ระเบียบวาระที่  5      เร่ืองอื่นๆ  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆให้ท่ีประชุมทราบ  เชิญ ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล ต าบลทะเมนชัย  ครับ 
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาทุกท่าน  เรื่องสาธารณภัย มี ผู้ไ ด้รับงบประมาณความเสียหาย      

จ านวนท้ังส้ิน  62  ราย  ปลัดอ าเภอและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งแต่ละรายจะได้รับความช่วยเหลือไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเสียหายและราคา
ประเมินท่ีได้รับเสียหาย  ส่วนเรื่องโรคระบาดในโค  กระบือท่ีเสียชีวิต  มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบด าเนินการประสานงานกับผู้น าชุมชนและเจ้าของสัตว์ท่ีได้รับความเสียหาย  
เทศบาลฯ มีหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลืออยู่เทศบาลก็ไม่นิ่งดูดาย  ได้ประสานไปท่ี
อ าเภอล าปลายมาศและทางปศุสัตว์อ าเภอล าปลายมาศ  เพื่อหางบประมาณท่ีจะช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับเสียหาย  ส่วนเรื่องการเพิ่มเติมแผน พ.ศ. 2561-2564  ผมอยากให ้    
ผู้น าชุมชนได้ตรวจสอบโครงการท่ีจะด าเนินการ ในหมู่บ้านได้ตรงตามความต้องการของคน
หมู่บ้านหรือไม่  ส่วนโครงการท่ีเกินศักยภาพก็สามารถ เสนอเข้าแผนเพิ่มเติมได้ ครับ  
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ ส.ท.วรเดช  ครับ  
นายวรเดช  เภสัชชา  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายวรเดช   เภสัชชา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอสอบถาม   
  เรื่องการท้ิงขยะทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย ว่าทางเทศบาลมีมาตรการ     
  การเก็บขยะอาทิตย์ละกี่ครั้ง มีการคัดแยะขยะไหม ครับ 
นายยุทธนา  ตีระมาศวณิช    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ทราบดังนี้เทศบาลฯ ได้มีการเก็บขยะ 
  อาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยมีการคัดแยกต้นทาง เนื่องจากขยะเยอะมาก  เราจึงรณรงค์
  การท้ิงขยะ  ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆ  และหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน  เชิญ ส.ท สง่า  ครับ 
นายสง่า    ศรีพนามน้อย เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสง่า   ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมมีเรื่องสอบถาม 

3 เรื่อง คือ  1. เรื่องหลังคาเทศบาลต าบลทะเมนชัยท่ีช ารุดไม่ทราบได้ด าเนินการ
หรือยัง  2.การขยายเขตไฟฟ้า ถนนบ้านบุล้ินฟ้า - บ้านหนองม่วง เนื่องจาก         
มีชาวบ้านไปปลูกบ้านหลายหลังแล้ว  3. การติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณบ้าน    
หนองม่วง   เพื่อความปลอดภัยประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เห็นควรติดต้ังกล้อง 
CCTV  ครับ 

ประสพสุข  ศลาประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
รก/ผ.อ กองช่าง ประชุมทุกท่าน ดิฉัน  นางประสพสุข  ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา/     

รก.ผอ.กองช่าง  ปัญหาที่เสนอมาทั้ง 3 เรื ่อง  ขออนุญาตตอบเป็นข้อๆ นะค่ะ   
1. เรื่องหลังคาเทศบาลต าบลทะเมนชัยท่ีช ารุดอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหา
อุปกรณ์    2. การขยายเขตไฟฟ้า ถนนบ้านบุล้ินฟ้า-บ้านหนองม่วง เทศบาลฯ     
จะประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอล าปลายมาศให้ค่ะ  3.การติดต้ังกล้อง 
CCTV บริเวณบ้านหนองม่วง  กองช่างจะประสานงานแผนเพื่อบรรจุแผน  5  ปี       
จะได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ 2565  ต่อไปค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆ  และหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ ส.ท สุพรรณ  ครับ 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ    ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมมีเรื่องสอบถาม 
 ทางเทศบาลฯ เปิดให้มีการเล่นสนามเปตองไหมครับ อีกเรื่องขอให้ทางเทศบาลฯ

ด าเนินการตัดกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้ากลัวว่าจะเกิดอันตราย บริเวณบ้านหนองตาด หมู่ท่ี 3  ครับ  
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ผมนายปัญญา  มาจิตต์   ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอ ช้ีแจงเรื่องการมา

เล่นเปตองนั้น  รอหนังสืออนุญาตหรือประกาศหลักเกณฑ์ก่อน  ส่วนเรื่องการตัดกิ่ง
ต้นไม้จะให้กองช่างด าเนินการ ครับ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ครับ  
นายปวีร์   แกล้วกล้า  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ประชุมทุกท่าน ผมนายปวีร์   แกล้วกล้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุญาตชี้แจง

เรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบวาตภัย  เมื่อวันท่ี  5 และวันท่ี 11  
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยเมื่อเกิดวาตภัยขึ้นทางเทศบาลจะต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินความเสียหายและน าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพื่อประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบความเสียหายท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส ารวจความเสียหาย   
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ.ศ.2563  ตามข้อ 5  การจ่ายเงินทดรองราชการ   
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข
และอัตราดังต่อไปนี้ 5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยประจ า  ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติ
เป็นเจ้าของท่ีได้รับความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,000.-บาท             
5.1.6 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าวโรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์      
ท่ี ไ ด้ รั บความ เ สียหาย เ ท่า ท่ี จ่ ายจริ งครอบครั วละ ไม่ เกิ น  5 ,700 บาท                 
ส่วนในรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือโรคระบาดสัตว์รัมปีสกีน  ช่วงนี้งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยยังรับเรื่องจากประชาชนท่ีมีสัตว์ตาย จ า ก โ ร ค รั ม ปี ส กี น     
อยู่เรื่อยๆโดยรายงานไปยังอ าเภอล าปลายมาศเพื่อให้อ าเภอ ล าปลายมาศรายงาน
จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป  และรอจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติอยู่ครับนายทวีเกียรติ       
ปรีชาพานิชพัฒนา   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่นๆ และหัวหน้าส่วนราชการ
ต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุมประธานสภาเทศบาลทุกท่าน เชิญ  ส.ท.มานิตย์ ครับ 

นายมานิตย์   ชุบรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมานิตย์   ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอสอบถามว่า

ทางเทศบาลฯ ได้มีมาตรการท่ีช่วยเหลือให้ความรู้บอกวิธีการรักษา หรือมีวัคซีน 
ไหมครับ  

นายพิพัฒน์  เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
รองปลัดเทศบาลฯ ประชุมทุกท่าน   ผมนายพิพัฒน์   เรืองประโคน รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ในฐานะท่ีผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานป้องกันฯ ทางผมและหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ได้ประสานกับปศุสัตว์และอ าเภอฯ  ว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างท่ีจะพอช่วยเหลือ     
ผู้ได้รับเสียหายจาก เรื่องโรคระบาดในโค กระบือ เทศบาลฯ  ท าหน้าท่ีบรรเทา
ความเดือดร้อนได้ แต่ไม่สามารถมีวิธีท่ีจะช่วยรักษาได้ส่วนวัคซีนนั้นได้ประสานไปท่ี
ปศุสัตว์แล้วไม่มี ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน เชิญ  ผ.อ.ทรงศักดิ์  ครับ 
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นายทรงศักดิ ์  สิรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ. ร.ร. หนองหญ้าปล้อง  ประชุมทุกท่าน ผมนายทรงศักดิ์   สิร ัมย์ ผู ้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง      

หญ้าปล้อง ผมขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหาร ที่ได้จัดสรรงบประมาณ   
การอุดหนุนอาหารกลางวัน และอุดหนุนโครงการให้ทางโรงเรียนเพื่อด าเนินการ
จ้าง เหมาบุคคล  ผมอยากให้งบประมาณออกทันภายในวัน ที ่ 1 ตุลาคม       
 2564 ก็จะเป็นการดีครับ    

นางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
ผ.อ. ร.ร. ทะเมนชัย  ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล ผู้อ านวยการ
  โรง เร ียนบ ้านทะเมนชัย  ก็ขอขอบคุณเรื่องการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน           
  ให้ทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา และขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ  ได้ด าเนินการ  
  ตัดกิ่งไม้ท้ังสองข้างทางถนนท่ีไปโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ต้นไม้สูง มันรกมาก      
  และ ไฟฟ้าหน้าโรงเรียนก็ ใช้การไม่ ได้   ส่วนถนนทางโค้งน่ าจะติดต้ังกระจกนูน                     
  เพื่อลดอุบัติเหตุ  ขอบคุณค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ  นายมนตรี  ซอยรัมย์  ครับ 
นายมนตรี  ซอยรัมย์    เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ประชุมสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ผมนายมนตรี  ซอยรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านหนองตาด   

หมู่ท่ี 3 ผมขอแจ้งเรื่อง  พ.ร.บ.ป่าไม้เขตชุมชนหมู่ท่ี 3 ตรงโคกท าเล ได้เป็นเขต    
ป่าชุมชน โดยมีการปลูกต้นไม้และป่าชุมชน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น  ๆและหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ๆท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เชิญ  นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์  ครับ 
นายประสิทธิ์  ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์   ชุบรัมย์  รองนายกเทศมนตรีต าบล ท ะ เ ม น ชั ย    

ผมขอแจ้ง เรื่องการท าความสะอาดในหมู่บ้าน  เนื่องจากได้ห่างเหินไปนาน        
การท าความสะอาดจึงค่อยๆท าไป และด้วยก าลังพนักงานก็มีน้อยต้นไม้สูงก็ท างาน
ล าบาก  ต้องได้รับความร่วมมือทางกองช่าง   น ารถกระเช้าไปตัดต้นไม้ ท่ีสูง          
ผมก็พยายามท่ีท าความสะอาด  อีกอย่างก็ขอความร่วมมือ  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่
ในหมู่บ้านนั้น ได้ออกมาช่วยกันดูแลด้วยครับ 

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  ผมก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีได้ดูแลพัฒนาหมู่บ้านสวนครัว   ถึงแม้จะมี
ก าลังพลน้อยแต่ก็ยังมีความพยายามท่ีท าความสะอาด   เพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกัน
สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านซึ่งเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีครับ ท่ีจริงน่าจะมีการนัดหมาย      
จิตอาสาและผู้น าชุมชนร่วมกันท าความสะอาดจะเป็นการดี  ต่อไปเรื่องขยะ        
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เราน่าจะมีมาตรการการควบคุมท่ีดีท่ีในการท้ิงขยะ   เนื่องจากมีกลุ่มพวกหนึ่ง       
ท่ีเอาขยะมาท้ิงในเทศบาลต าบลทะเมนชัย ซึ่งเป็นภาระของเทศบาลฯ  ท าให้มีขยะ
ปริมาณมากขึ้น ต่อไปเป็นเรื่องการใช้รถกู้ชีพฉุกเฉิน ผมอยากให้งานพัฒนาชุมชน   
ท่ีใหบ้ริการผู้สูงอายุ  และผู้พิการควรใช้รถส่วนกลางมากกว่าใช้ รถกู้ชีพ  เนื่องจาก
รถกู้ชีพต้องไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินบางครั้งอาจมีเครสตรงกัน  เห็นควรใช้รถส่วนกลาง 
อีกเรื่องอยากให้ทางเทศบาลฯ  ได้ติดต้ังโซล่าเซลล์ไฟฟ้าส่องถนนทางขึ้นรถไฟ  
ประมาณ 3 จุด น่าจะเป็นการดี จึงเรียนมาเพื่อให้คณะผู้บริหารรับทราบครับผม 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาล  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท่ีให้ความร่วมมือ    

และแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑2.3๐ น. 
    ลงช่ือ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม      
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 
 
 

                  ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 

ลงช่ือ                     ลงช่ือ    ลงช่ือ                                                                                       

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

  ประธานสภาเทศบาลฯ ได้อ่านทานส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสมัยสามัญ  
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  25  มิถุนายน  ๒๕๖4 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยสามัญ
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  25  มิถุนายน  ๒๕๖4  ถูกต้องแล้วจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                     ลงช่ือ  

     (นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 


