
รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมัยสามัญ สมัยที่  1   ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 

เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ชั้น  ๓  ส านักงานเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

………………………………….. 
ผู้ร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
นายสวัสดิ์       วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
นายชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสุทิน       ซุงรัมย ์
นายบัญชา      ศรีพนามน้อย 
นายปัญญา     มาจิตต์ 

ประธานสภาเทศบาลตําบล 
รองประธานสภาเทศบาลตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
สวัสดิ์       วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
ยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
ชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
สง่า         ศรีพนามน้อย 
มานิตย์    ชุบรัมย์ 
สุทิน       ซุงรัมย ์
บัญชา      ศรีพนามน้อย 
ปัญญา     มาจิตต์ 

ผู้ไม่มาประชุม      
1. นายภูชิต       แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายพิพัฒน์       เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลตําบลทะเมนชัย 
2. นายธนาวัตร์      ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
3. นางนุชนาฏ        ชาญรัมย์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
4. นางสาวณัชชา     ฉวีวรรณ  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
5. นางสาวรุ่งรัตน์     ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
6. นางประสพสุข      ศลาประโคน หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
7. สิบเอกใบวันคมน์    บุญคร่ํา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
8. นางสาวนิตยา       นักปราชญ์  นักวิชาการคลังชํานาญการ 
9. นางสาววราพร      สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
10.นายทรงศักดิ์       สิรัมย์  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
๑1. นางจุฑามาศ     ประภาสะโนบล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
12. นายสุรวุฒิ        สุเรรัมย์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตําบลบ้านบุแปบ 
13. ร.ต.อ.พรมมา     เชิญรัมย์  รอง สวป.สภ.ทะเมนชัย 
14. นางสาวพิมพ์ลดา   ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
15. นายทองสุข         โฉมด ี   ประชาชน 
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เริ่มประชุมเวลา   10.๐๐  น. 
 ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และขอบคุณผู้มาประชุม
ที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม และให้ดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแหจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายภูชิต  แช่มรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทะเมนชัย  ขอลากิจ 
  
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธาน     เชิญสมาชิกให้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1   
                               ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61    
ประธานสภาฯ     เชิญ ส.ท.สง่า ครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าประชุมทุกท่าน   
     ผมขอให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 29  บรรทัดที่ 13  จากนายบัญชา   
     ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงเป็น  นายสง่า  ศรีพนามน้อย  
     ครับ 
ประธานสภาฯ     สมาชิกท่านใดจะแก้ไข อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
               ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  ด้วยคะแนนเป็น  9  เสียง    
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 9  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  3.1 ประกาศเทศบาลตําบลทะเมนชัย  เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
ทะเมนชัย ประจําปีงบประมาณ 2561 
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ประกาศเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เรื่อง  การใช้แหผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2564) เพิ่มเติม (ฉบับ 2) แหละแหผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561– 2564) เปลี่ยนแหปลง (ฉบับท่ี 1) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
………………………………… 

 
  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัยและประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล  ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย  ในการ
สัมมนาทางวิชาการของประชาคมท้องถิ่น เพ่ือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย ตามโครงการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันจันทร์ที่  25 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลทะเมนชัย 
ชั้น 2  แล้ว 

  อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 26(3) วรรค 2 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 วรรค 2  เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตําบลทะเมนชัยต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 

  3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปี
งบประมาณ 2561 
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  3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปี
งบประมาณ 2561   
ประธานสภาเทศบาล - เชิญปลัดเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์ -  ผมขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย 
ปลัดเทศบาล     ประจําปีงบประมาณ  2561  ดังนี้ 
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย เป็นแผนที่จัดทํา
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน   7   ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย  1. การ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
บนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ 7.การพัฒนาด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน    
  การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   และได้กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการ
วัดผลการดําเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด และ
สําหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต 

 
  3.3 ประกาศเทศบาลตําบลทะเมนชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย  
ประธานสภาเทศบาล - เชิญปลัดเทศบาลตําบลทะเมนชัย   
นายปัญญา  มาจิตต์ - ผมขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปี
ปลัดเทศบาล    งบประมาณ 2561  ดังต่อไปนี้....(ตามเล่มรายงาน) 
 
. 
ประธานสภาเทศบาล  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน  แล้วจึงเข้าประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธาน สภาเทศบาล   เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  ชี้แจงครับ  
พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต  การที่จะเสนอขอโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
นักวิเคราะห์นโยบายแหละแหผน        ทะเมนชัย  จะต้องมแีผนชุมชนของแต่ละหมู่ด้วยนะค่ะ  เนื่องจากว่า   
         หากไม่มีบรรจุไว้ในแผนชุมชนไม่มีก็จะไม่สามารถเพ่ิมเติมไว้ใน 
       แผนพัฒนาฯ ได้ค่ะ 
ประธาน สภาเทศบาลฯ      เชิญผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องครับ 
นายทรงศักดิ์  สิรัมย์        เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลทะเมนชัย ผมนายทรงศักดิ์  สิรัมย์  
       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ผมต้องขอขอบคุณ 
      เทศบาลตําบลทะเมนชัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ได้เพ่ิมเติมโครงการเพื่อ 
                                             สนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 – 2564 ในครั้งนี้  
        ครับและผมขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ขอมาคือ โครงการ 
         จัดจ้างครูผู้สอนภาษาไทยลูกจ้างชั่วคราวและครูผู้สอนปฐมวัย  
                                             วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน   
                                        เป้าหมายของโครงการ เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
         โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องทุกคน  ซึ่งได้ขอเพ่ิมเติม ใน 
                                         ปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 จํานวน 80,000.-บาท     
       และอีก 1  โครงการ  คือ โครงการจ้างครูผู้สอนปฐมวัย ลูกจ้าง 
                                        ชั่วคราววัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
                                          ทุกด้านเป้าหมายของโครงการ  คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
                                             โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องทุกคน  จํานวน  80,000.-บาท   
ประธาน สภาเทศบาล                 เชิญนางจุฑามาศ  ปะภาสโรบล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
นางจุฑามาศ  ปะภาสโรบล      เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉัน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย   นางจุฑามาศ  ปะภาสโรบล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย  
       ดิฉันก็ต้องขอบคุณเทศบาลตําบลทะเมนชัยด้วยเช่นกัน  จากทีเ่ทศบาล 
                                         ตําบลทะเมนชัย ไดข้อรับการสนับสนุนโครงการเพื่อเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา 
                                           ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  โครงการติวเข้มพิชิต  
                                            O-NET วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเด็ก ศักยภาพ 
                                             ทุกด้านเป้าหมายของโครงการคือ นักเรียนโรงเรียนบ้านทะเมนชัย   
                                            ซึ่งได้ขอเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ 2563 และปี 2564  
          จํานวน  50,000.-บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
                                           จากวิทยากรพิเศษภายนอกวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 
       การพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้านเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนโรงเรียน 
                                               บ้านทะเมนชัยทุกคน ซึ่งโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ได้ขอเพ่ิมเติม 
                                               ในปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 จํานวน 30,000.-บาท      
ประธานสภาเทศบาลฯ       จากที่ผมได้อ่านแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง 
            (ฉบับที่ 1)  ย่อหน้าที่ 2  จาก “คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
                                               สามแวง”เปลี่ยนแปลงเป็นเพ่ิมเติมเงินอุดหนุน  “คณะกรรมการพัฒนา 
                                              เทศบาลทะเมนชัย” ด้วยครับ 
 
 



นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ประณีต  รับทราบค่ะ  เดี๋ยวดิฉันจะทําการแก้ไขในข้อความที่ผิดพลาดค่ะ    
นักวิเคราะห์นโยบายแหละแหผน         ส่วนในเอกสาร ตามข้อ 3.1 เรื่องประกาศเทศบาลตําบลทะเมนชัย   
           เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล 
                    ทะเมนชัย ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามท่ีเทศบาลตําบลทะเมนชัย   
                                              ได้มีคําสั่งเทศบาลตําบลทะเมนชัย ที่ 217/2561 เรื่องแต่งตั้ง 
                                              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย  
                                              (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
                                              เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
                     จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   
                                              พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พร้อมข้อเสนอแนะ 
                                              เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 14  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 13 
(5) เทศบาลตําบลทะเมนชัย  จึงประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและ 

                                              ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทะเมนชัยประจําปีงบประมาณ  
                                              พ.ศ. 2561 มาเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้สามารถติดต่อ 
                                              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลตําบล 
                                              ทะเมนชัย  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28   
                                             ธันวาคม 2561 ลงนามโดยนายปัญญา  มาจิตต์  ปลัดเทศบาล   
                                             ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลทะเมนชัย  จึงขอเรียนมาเพ่ือให้สมาชิก 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบค่ะ ส่วนข้อ 3.2 เรื่องการรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปี
งบประมาณ  2561  เป็นการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                             ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ 
                                             ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน 
                                               ตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย  
                                             ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน 7 ยุทธศาสตร์   
                                             (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) นะค่ะ ข้อ 3.3 ประกาศ 
                                             เทศบาลตําบลทะเมนชัย เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2564)  
                                             เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
                                             เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย  แผนพัฒนา 
                                             ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของเทศบาล 
                                               ตําบลทะเมนชัย จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                               ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                               พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 4   
        และข้อ 22 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบล 
             ทะเมนชัย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์   
                                               แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยได้แสดงรายละเอียด  
                                               แผนงาน/โครงการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานพัฒนา 

ท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน 



                                                เขตเทศบาลตําบลทะเมนชัยต่อไปโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
                                               ตําบลทะเมนชัย และประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลได้พิจารณาเห็นชอบ 
                                               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และนายกเทศมนตรีตําบลทะเมนชัย 
                                               ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)   
             เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์   2562    
                                               แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
                                               เป็นการจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
                                               แผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
                                               (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 และข้อ 22 ซึ่งสอดคล้องกับ 
                                               ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลทะเมนชัยและแผนยุทธศาสตร์ 
                                               การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   
                                               โดยได้แสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทาง 
                                               ในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ 
                                               ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัยต่อไป    
                                                   โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย และประชาชนท้องถิ่น 
                                                   ระดับตําบลได้พิจารณาเห็นชอบ  เมื่อวันที่  25   กุมภาพันธ์  2562   
                                                   และนายกเทศมนตรีตําบลทะเมนชัย  ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
                                                   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  เมื่อวันที่  26  
                                                   กมภาพันธ์  2562 
ประธานสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาลมีข้อสงสัย จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่  เชิญครับ 

ปลัดเทศบาลครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์      เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  และ 
ปลัดเทศบาล                              การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เนื่องมาจากเราเสนอโครงการหลายๆ โครงการ 
                    แต่เราไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็จะไม่สามารถดําเนินการได้  จึงจําเป็น 
           ต้องมีการเพิ่มเติมในแผนก่อน  จึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้ครับ   
           เช่น โครงการจัดทําโดมเพ่ือใช้ในการออกกําลังกาย  เนื่องจากเกิดปัญหา 
           ในฤดูฝน ประชาชนที่มาใช้บริการออกกําลังกายในเทศบาล ก็ไม่สามารถ 
                                              ออกได้เนื่องจากอุปกรณ์ในการออกกําลังกายอยู่ในที่โล่งแจ้ง   
                                              และการสรรหารถตู้ เรามีปัญหาในค่ายานพาหนะ เมื่อเทศบาลมี  
                   ความจําเป็นต้องเดินทางไปเป็นหมู่คณะที่ไม่เกิน 10 คน จึงจําเป็นต้อง 
                                                บรรจุเข้าไว้ในแผนฯ  เพื่อจะได้ดําเนินการสรรหาต่อไป 

    ระเบียบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเรื้อรังเดิมสามารถเขียน 
รอ้งขอความอนุเคราะห์ให้รถกู้ชีพกู้ภัยไปส่งเพ่ือรับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลแต่เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการให้บริการกู้ชีพกู้ภัย ทําให้
ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้  ดังนั้นจงึเกิดปัญหาในเรื่องภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน (น้ํามัน) ดังนั้นจึงขอชี้แจงและทําความเข้าใจให้
สมาชิกทุกท่านได้ช่วยอธิบายให้แก่ประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าว ว่าหากประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยหรือด้วยโอกาส  
จะมาขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลช่วยเหลือในด้านการรับ – ส่ง เพ่ือ



เดินทางไปรับการรักษาพยาบาล ให้ไปแจ้งที่ผู้นําชุมชน เพ่ือที่จะได้ให้ผู้นํา
ชุมชนได้นําเอาเรื่องของผู้ด้อยโอกาสร้องขอ เข้าประชุมประชาคม เพ่ือ 

      ขอความเห็นชอบให้ประชาชนในชุมชนเห็นชอบเพ่ือจะได้นําเอารายงาน 
      การประชุมมาแจ้งพร้อมคําร้องเพ่ือมาขอลงทะเบียนเป็นผู้ด้อยโอกาส   
      เพ่ือจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ต่อไป ครับ 

      เรื่องการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                            เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกิจในพ้ืนที่  จังหวัดบุรีรัมย์  

จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างในวันพุธที่  4 -6 มีนาคม  
2562  สําหรับกําหนดการ เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพ้ืนที ่ อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด บุรีรัมย์ในวันจันทร์ที่  4 มีนาคม  
2562 เวลาประมาณ  08.45  น.  เฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งถึงสนาม
เฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  หมู่ที่ 5   
ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  , รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อํานวยการถวายความปลอดภัยประจําพ้ืนที่ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์และข้าราชการ  เฝ้าฯ  รับเสด็จ   

               พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้อํานวยการโรงเรียน 
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

               ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (จังหวัดบุรีรัมย์ จัดถวาย) เสด็จฯ ไปยังกลุ่ม 
ผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  105  พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 
หนองจระเข้เผือก  ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
(มูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูลรายงานทางวิทยุสื่อสาร) 

                                         เวลา 08.55 น.  รถยนต์พระที่นั่งถึงกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ  1  
   พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  หนองจระเข้เผือก  ตําบลหนองโดน  

    อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  
            เลขาธิการมลูนิธิชัยพัฒนา  เลขาธิการ กปร. นายอําเภอลําปลายมาศ  
                                           เฝ้าฯ รับเสด็จ 
               ทรงเยี่ยมราษฎร 
               นายประวิทย์ บุญมี รักษาการผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ 
                                               เพ็ญศิร ิกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ 
                                               ข้าวหอมมะลิ  105 พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพื่อน” 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโดน กราบบังคมทูลรายงาน 
                                           ผลการดําเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน   
                                           “เพ่ือนช่วยเพื่อน”ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   
               ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105   
         พระราชทาน  “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ   
                                           จังหวัดบุรีรัมย์   
ประธานสภาเทศบาล           เชิญนายมานิตย์  ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์        เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์   



สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล  ตําบลทะเมนชัย  ผมขอสอบถามเรื่องการซ่อมถนน
เส้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ถึงบ้านบริหารชนบทจะมีการซ่อมแซม     
ช่วงไหนครับ 

นายพิพัฒน์ เรืองประโคน       เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายพิพัฒน์  เรืองประโคน   
รองปลัดเทศบาล     รองปลัดเทศบาล เรื่องถนนเส้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ถึงบ้านบริหาร

ชนบท  มีในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2562  เพ่ือรอดําเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญ ผอ.ทรงศักดิ์  ครับ 
นายทรงศักดิ์  สิรัมย์        สําหรับการจัดทําแผน อยากเสนอให้เจ้าหน้าที่สําเนาเฉพาะแผนที่มีแล้ว 
ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง    ให้แก่ผู้นําชุมชน  เพ่ือที่จะได้ไม่มีการเสนอแผนซ้ําซ้อนครับ     
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจําปี 2562  

และ สมัยแรก ประจําปี 2563 เชิญนายสุพรรณครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์        ผมขอเสนอในรูปแบบเดิมคือ  การประชุมสามัญสมัยประจําปี   
สมาชิกสภาเทศบาล   พ.ศ. 2562สามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1–30 พฤษภาคม 2562  

กําหนด 30 วัน สามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1–30 สิงหาคม 2562    
กําหนด  30 วัน สามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 
กําหนด 30 วัน ส่วนสมัยประชุมสมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2563 ระหว่าง
วันที่  1 – 28 กุมภาพันธ์  2563  กําหนด  28 วัน 

ประธานสภาเทศบาล        เชิญนายสุพรรณครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์        ผมขอสอบถามปลัดเทศบาลด้วยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล   1. ห้องแพทย์แผนไทยในเทศบาลใครเป็นผู้รับผิดชอบ   

เพราะไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาทํางานเลย   
   2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ส่งรายชื่อผมให้ไปอบรมที่จังหวัดชลบุรี  

ในจังหวัดบุรีรัมย์  หากใครมีปัญหา หรือตกเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทํา   
                                           ศูนย์ฯสามารถช่วยเหลือได้ เพราะศูนย์มีเงินไว้สําหรับการช่วยเหลือ 

ได้ครับ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 
   3. ผมอยากเสนอให้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ประจําปี 
                                           งบประมาณ 2562 สามารถขอวิทยากรจากหน่วยงานนี้ มาร่วมให้ 

ความรู้ได้นะครับ 
   4. โครงการศึกษาดูงาน อยากเสนอให้มีการจัดไปหลังจากที่มีการเลือกตั้ง   
                                              สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นครับ  เพราะเกรงว่าหากล่วงเลยไปจะมี 
                                              การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ชุดใหม่เข้ามา  หากชุดเดิมไม่ได้มีการรับ 
                                              เลือกตั้งมาจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมทัศนศึกษาดูงานครับ 
   5. เมื่อครั้งที่ผมได้ไปรับการอบรม Vision  ที่จังหวัดชลบุรี   

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีการสอบถามว่า  หากจะเพ่ิมอัตรา
ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้หรือไม่ ท่านอดีตผู้ว่า
ท่านนั้นตอบว่า  ไม่ได้เนื่องจากการปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ถูก
กําหนดขึ้นตามเกณฑ์รายได้ของท้องถิ่นนั้นๆ ครับ 

   6. การรักษาพยาบาลการขับรถเครื่องบิน การให้การช่วยเหลือบุตร   



                                           การศึกษาดูงาน  ถือเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกฯ ดังนั้นผมจึงขอ 
เน้นย้ําในเรื่องเหล่านี้ว่าให้ เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องได้แจ้งสิทธิ   
สวัสดิการให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกฯ  ได้รับทราบด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล       เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์       ผมขอชี้แจงทีละเรื่องนะครับ 
ปลัดเทศบาล   1. กรณีฝาท่อระบายน้ําหน้าโรงสีไฟทะเมนชัยและบ้านนายพรเทพ 
                                     อิทธิประภากุล  ที่ซ่อมรอปูนเซ็ตตัว 
   2. ศูนย์การแพทย์แผนไทย ตอนนี้รออัตรากําลังและรออุปกรณ ์

ยังไดไ้ม่ครบ เนื่องจากงบประมาณบางส่วนต้องนําไปใช้ในการพัฒนา   
                                           รอให้ครบก่อนแล้วจึงจะเปิดให้บริการครับ 

3. การศึกษาดูงาน ขอเรียนว่าจะขอข้อมูลจากสมาชิกและพนักงานว่า
ต้องการจะไปดูงานที่ไหน  ช่วงไหนครับ 

   4. กฎหมายเลือกตั้งของท้องถิ่น  มีบทเฉพาะกาลอยู่ครับ คงจะรอดูจาก  
                                           มติ ค.ร.ม. อีกทีว่าจะเป็นอย่างไร  เพราะหากมีการเลือกตั้งก็จะมีการเลือก 
                                           ตั้งแต่ กทม.  มาที่ อบจ.และเทศบาลต่อไป หากคาดการไม่ผิดก็คง 
                                           จะมีการเลือกตั้งประมาณต้นปี พ.ศ.2563   
ประธานสภาเทศบาล        เชิญนายสุพรรณครับ 
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์        อยากเสนอให้เราไปศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริ   
สมาชิกสภาเทศบาล            เศรษฐกิจพอเพียง  โซนภาคอีสานครับ         
ประธานสภาเทศบาล        เชิญนายสง่าครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย      ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องช่วยออกไปตรวจเช็คโคมไฟสาธารณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล             ด้วยครับ  เพราะสังเกตแล้ว  โคมไฟฟ้าสาธารณะดับอยู่หลายจุดครับ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญ นายมานิตย์ ครับ 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศ 

ตําบลสมาชิกสภาเทศบาลทะเมนชัย ผมขอขอบคุณกองช่างที่ได้ออกไป
ซ่อมแซมถนนสายบ้านบริหารชนบท ส่วนอีกเรื่อง คืออยากเสนอให้มีการ
ซ่อมบํารุงแอร์คอนดิชั่นเนอร์ ห้องประชุมสภาฯ                                  
ด้วยครับ เพราะแอร์ร้อนมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล        เชิญ ผอ.ทรงศักดิ์  ครับ 
ผอ.ทรงศักดิ์  สิรัมย์        ขอให้ไปตัดกอไผ่ออกด้วย  เพราะกอไผ่ที่บอกอยู่ตรงเสาไฟฟ้าแรงสูง   
                                 เพราะเกรงว่าจะเกิดประกายไฟ และอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์        กองช่างจะนําเอารถกระเช้าไปตัดออกให้ครับ  แต่ต้องรบกวนให้ท่าน ผอ.  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ     ได้ประสาน ไปยังเจ้าของที่ด้วยด้วยนะครับ  เพื่อจะได้ดําเนินการได้ 
                                         ด้วยความสะดวก 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   ผมขอเสนอให้มีการซ่อมบํารุงรถยนต์ดับเพลิง เพราะรู้สึกว่าจะ 
ประธานสภาเทศบาล                     เกิดปัญหาชํารุด ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่   
       เหมือนกับเมือ่คราวที่ผ่านมารถดับเพลิงชํารุด ผมก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหา 
                                              โดยการสํารองจ่ายให้ก่อน จึงอยากให้ปลัดช่วยกํากับดูแลการปฏิบัติงาน   
                                              รวมถึงการดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ และการใช้ทักษะในการขับขี่ยาน 
                                              พาหนะ และด้านอ่ืนๆ ด้วยครับ เชิญรองปลัดเทศบาล ครับ 



นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  ตามข้อซักถามเรื่องการปรับปรุงระบบน้ําผิวดิน เราได้เข้าไว้ใน 
รองปลัดเทศบาล                    แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และเทศบาลจะเดินทางท่อ PE  ไว้แล้ว   
                                     ตามท่ีการประปาใช้กับระบบถังกรอง  ระบบเบ้าระบบท่อ   
                                           ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาเข้าไว้ในเทศบัญญัติในปี   

2563 แล้ว ต้องขอขอบคุณสภาไว้ล่วงหน้าครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   เชิญ ผอ.รพ.สต. ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                     
นายสุราวุธ   สุเรรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน   
ผอ.รพ.สต.บ้านบุแหปบ                ผมขอชี้แจงและขอทําความเข้าใจกับทุกท่านเพ่ือที่ท่านจะได้ชี้แจงให้กับ 
                                          ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับ  การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ 
                                          ความต้องการความช่วยเหลือให้ประสานไปยัง รพ.สต.บ้านบุแปบก่อน   
                                          เพ่ือหลีกเลี่ยงการร้องเรียนและปัญหาในด้านอื่นๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   เชิญหัวหน้าฝ่ายปกครองครับ 
ประธานสภาเทศบาล                     
สิบเอกใบวันคมน์ บุญคร่ า       เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม   
หัวหน้าฝ่ายปกครอง                  ทุกท่านผมขอชี้แจงเก่ียวกับกรณีที่มีพนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่และมี 

อาการมึนเมา ผมได้กําชับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   เชิญ ส.ท.สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล             
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์   ผมขอนําเสนอเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ําว่า หากในแต่ละหมู่บ้าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เรามแีหล่งน้ําซึ่งเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุมชนแล้ว  เราควรจะ

นําเอาน้ําใต้ผิวดินมาใช้ร่วมด้วย จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
ครับ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   เชิญปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล                     
นายปัญญา  มาจิตต์   สําหรับเรื่องผู้ป่วยติดเตียง  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเราจะสามารถ 

ช่วยได้โดย 
ปลัดเทศบาล                          ให้มาลงทะเบียนที่เทศบาล  โดยเราจะสามารถนําเอาเรื่องหลายๆ  

เรื่องตามระเบียบ เช่น ผู้ด้วยโอกาส ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตัวเองได้ ฯลฯ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือตามท่ีผู้ด้อยโอกาสร้องขอมาครับ   
เรื่องระบบน้ําประปา ประปาหนองตาด วันนี้เราได้ใช้น้ําดิบ   
และแยกเอาทรายออก  เพราะเราใช้มานานเป็นเวลา 3 ปีแล้ว   
ทําให้เกิดตะกอน และหัวกะโหลกก็ใช้ได้หมดแล้ว  อาทิตย์หน้าก็จะใช้น้ําดิบ
ได้แล้วครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินจึงจะใช้น้ําบาดาลครับ   
สระนกเขา ใช้น้ําดิบจากสระ ผมคิดว่าน้ําน่าจะใช้ได้ถึงฤดูฝน  
ยกเว้นในตลาดทะเมนชัย ใช้น้ําบาดาล  และเทศบาลก็ใช้น้ําบาดาล 
รถบรรทุกน้ํา  ถึงเล็กมีปัญหา คือ ตัวสวมท่อไม่ลงล็อค ทําให้มีน้ํารั่วซึม      
ส่วนรถบรรทุกน้ําคันใหญ่  มีปัญหาก็ได้ทําการดุแลและซ่อมแซมเป็นประจํา
ครบั และมีการเสนอให้มีการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับในปี 

                                          งบประมาณถัดไปครับ 



                                        อบต.ตลาดโพธิ์ได้ชื่นชมเทศบาลฯ เราเพราะพนักงานของเราได้ให้ความ 
                                           ช่วยเหลือในการดับเพลิง เทศบาลตําบลทะเมนชัย ได้ไปถึงก่อนที่อ่ืน   
                                           พนักงานขับรถคนเดิมเกษียณ ก็ทําให้มีปัญหาติดขัดนิดหน่อย  

สําหรับพนักงานคนใหม่  ก็ต้องอาศัยประสบการณ์  และการใช้ทักษะ   
ก็ต้องขอขอบคุณ ประธานสภาฯ  และสมาชิกที่ช่วยแนะนํา  ผมก็กํากับและ
กําชับพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังครับ 

นางสาวพิมลดา ธีระมนต์ประณีต     รถดับเพลิง ได้จัดทําบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ได้เพ่ิมเติมยานพาหนะไว้ 
นักวิเคราะห์นโยบายแหละแหผน       ในแผนพัฒนา 4 ปี แล้ว ตั้งไว้แล้ว จัดซื้อในปีไหนก็สามารถจัดซื้อ   
                                              ได้ และแล้วแต่ดุลพินิจของผู้บริหาร หากจําเป็นต้องใช้ในปี 2562   
                                           ต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ  
                                           2562 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   เราเห็นความสําคัญ และเร่งด่วนในเรื่องต่างๆ และหากเห็นควร             
ประธานสภาเทศบาล                   พิจารณาในเร็ววัน จึงเห็นควรให้นําเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติ 
                                         จากสภาฯในคราวต่อไปและขอเสนอเรื่องเครื่องปรับอากาศ 
                                                ห้องประชุมสภาฯ ขอให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทําการซ่อมบํารุง 
                                                หรอืไม่ก็ขอเสนอให้มีการจัดหาเพ่ิม เพราะรู้สึกว่าไม่เย็นเลยครับ   
นายปัญญา  มาจิตต์        ครับจะให้เจ้าหน้าที่ๆมีส่วนเกี่ยวข้องรีบดําเนินการครับ 
ปลัดเทศบาล     
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิขพัฒนา   สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผม  
ประธานสภาเทศบาล    ขอปิดประชุมครับ                                   

เลิกประชุมเวลา  ๑7.๐๐ น. 
 
 

                    ลงชื่อ                                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                  
(นางสาวรุ่งรัตน์  ถนอมสิน) 

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
      

      ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
                 (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตําบลทะเมนชัย 

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

                  ลงชื่อ  
(นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลทะเมนชัย 


