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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
นายสวัสดิ์       วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายภูชิต       แช่มรัมย์ 
นายชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย 
นายมานิตย์    ชุบรัมย์ 
นายสุทิน       ซุงรัมย ์
นายปัญญา     มาจิตต ์

ประธานสภาเทศบาลต าบล 
รองประธานสภาเทศบาลต าบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
สวัสดิ์       วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
ภูชิต       แช่มรัมย์ 
ชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
สง่า         ศรีพนามน้อย 
มานิตย์    ชุบรัมย์ 
สุทิน       ซุงรัมย ์
ปัญญา     มาจิตต ์

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายยุทธพงษ์     ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายบัญชา    ศรีพนามน้อย  สมาชิกสภาเ ทศบาล เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายธนาวัตร์     ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
2. นางสาวณัชชา    ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
3. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
4. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
5. นางสาวนิตยา     นักปราชญ์  นักวิชาการคลังช านาญการ 
6. นางสาววราพร    สมันรัมย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9. นายมนตรี      ซอยรัมย์   ผู้น าชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 
10. นายทรงศักดิ์    สิรัมย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
10. นางจุฑามาศ    ประภาสะโนบล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
11. นายสุรวุฒิ     สุเรรัมย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพต าบลบ้านบุแปบ 
12. นายสมัย      กุลค า   พนักงานจ้าง 
13. นางสาวรุ่งฤดี    ตีระมาศวณิช  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 ประธานกล่าวสวัสดี  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณผู้ที่มาประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงพร้อมกัน และกล่าวเปิดการประชุม ให้ด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       1. นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช      สมาชิกสภาเทศบาล    ขอลากิจ 
       2. นายชวนชัย      ตีระมาศวณิช      สมาชิกสภาเทศบาล    ขอลากิจ 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                     ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยที่ 1  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  ให้ที่ประชุมพิจารณา  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยท่านใดจะแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล   รายงานการ ประชุมสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
     เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หรือไม่ครับ   
     เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลครับ 
 

นายธนาวัตร์  ไชโยทวีรัชต์     เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเปิดเอกสารไป
     หน้าที่ 113 ตรงนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  เสนอรูปแบบการก าหนด
     สมัยประชุมสภาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2562  แก้ไขจาก  
     “การประชุมสมัยสามัญที่ 4 ระหว่างวันที่  1 - 30พฤษภาคม  
     2562 ก าหนด  30  วัน”  แก้ไขเป็น  “สมัยสามัญสมัยที่ 4 
     ระหว่างวันที ่1 - 30 ธันวาคม 2562 ก าหนด 30 วัน”  
      ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย
     ครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา     มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใดจะแก้ไขผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
     ครับ   
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  8  เสียง    
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา     เชิญปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์             เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและ
ปลัดเทศบาล /เลขานุการสภา  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงให้แก่สมาชิกทุกท่าน
     ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรม
     และความโปร่งใส  ITA   ให้ทุกท่านได้รับทราบ  ก่อนอื่นต้องขอ
     ชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจกับสมาชิกท่านก่อนว่า  ส านักงาน ปปช.   
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     คือ เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะ
     เป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
     โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีหน้าที่  ดังนี้  
     1. มีหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต  โดยเน้นในเรื่องการรณรงค์
     การสร้างจิตส านึก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังให้ 
     ประชาชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ นอกจากนั้น ส านักงาน ปปช. 
     ยังเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วย
     ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสังคมรวมไปถึง 
     ประเทศชาติด้วย    
     2. มีหน้าที่ในด้านปราบปราม  คือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการไต่สวน  
     ด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปรับ
     ปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายการคุ้มครองพยาน 
     เป็นต้น 
         3. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจในการ
     ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง   
     4. ด้านวิชาการ ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
     ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อยู่ใน
     ขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อมด าเนิน
     งานควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์ขาติ ว่าด้วยการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนา
     การเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
     ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและ
     ปราบปรามการทุจริต  โดยส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้สังคมไทย
     มีวินัย  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  สนับสนุนการจัดการป้องกัน
     และปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการรวมทั้งพัฒนาระบบ 
     และกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  กระจาย  และการถ่วงดุล
     อ านาจ   
     5. ด้านการต่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญ
     กับการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  
     ตลอดจนส่งเสริมการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้าน
     การทุจริตในประเทศต่างๆ  เช่น ประเทศจีน  สาธารณรัฐเกาหลี  
     สาธารณรัฐอียิปต์  ราชอาณาจักรภูฎาน  และองค์กรระหว่าง 
     ประเทศอย่าง World Bank  และ UNODC  เป็นต้น นอกจากนั้น  
     ส านักงาน ป.ป.ช.ยังผลักดันให้เทศบาลไทยเป็นเวทีในการ 
     แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริต      
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      ดังนั้น  จากอ านาจหน้าที่ผมได้อธิบายให้แก่สมาชิกได้รับ 
     ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ ส านักงาน ป.ป.ช.  แล้วเทศบาล 
     ต าบลทะเมนชัยก็เป็นหน่วยงานราชการที่จะต้องได้รับการตรวจ 
     สอบเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอ่ืน  ดังนั้น จึงขอชี้แจงให้ 
     สมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับ   เพ่ือให้การกรอกข้อมูลตามแบบ
     ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้แก่สมาชิกได้กรอกข้อมูลนั้นเป็นการประเมิน
     บุคคล  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลภายใน Internal 
     (IIT)  และข้อมูล ภายนอก External (EIT) ซึ่งหน่วยงาน ป.ป.ช.
     ไดจ้ัดท าประเมินนี้  เพ่ือให้หน่วยงานกรอกแบบประเมินเพ่ือ 
     เจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการกรอกข้อมูลตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลลง
     ในระบบ  เพ่ือเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบ  จึงจะ
     ประมวลผล และส านักงาน ป.ป.ช. จึงจะเห็นว่าเทศบาลต าบล
     ทะเมนชัย  ได้มีโครงการที่จัดท าที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
     ด้วยความโปร่งใส    และผลการประเมินของเทศบาลต าบล 

ทะเมนชัยของเราเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (2561) ได้คะแนน 
   36 คะแนน  ซ่ึงอยู่ล าดับที่ร้อยกว่าส่วนในระดับเอเชีย ล าดับที่ 5 
   ส านักงาน ป.ป.ช.ไดม้ีการเร่งรัดให้ด าเนินการตามห่วงระยะเวลาที่ 
   ป.ป.ช.ก าหนด  ผมไปประชุมกับส านักงาน (ป.ป.ท.) เรื่อง ของ
   หน่วยงานป้องกันทุจริตภาคท่ี  3  ไดเ้ลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็น 
   จังหวัดน าร่องและเป็นจังหวัดทีม่ีความโปร่ง  เป็น   1  ใน 9  
   จังหวัดในประเทศไทย  ในเรื่องความโปร่งใสคะแนนของเทศบาล
   ทะเมนชัย ได้  77  คะแนน  อยู่ในเกรด  B  ผลคะแนน  ส่วนที่
   ไดจ้ะต้องได้   90 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี  ใน 
   จังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลต าบลประโคนชัยเป็นเทศบาลที่ได้คะแนน  

อยู่ในระดับดีเด่น ครับ 
มติทีป่ระชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติเพ่ือให้
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้พิจารณา 
นายปัญญา มาจิตต์      ส าหรับเรื่องการขอเสนอญัตโิอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
เลขานุการสภาฯ รายการใหม ่ จ านวน  5 รายการ  การขออนุมัติสภาเทศบาล 
  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
หมวดเงินอุดหนุน ประจ าปี พ.ศ. 2562  ดังนี้  

              เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย กระผม นายปัญญา  
     มาจิตต์ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย 
     ขอเสนอญัตติเพ่ือขอโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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      งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3   
     รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  1 รายการ  
     หมวดเงินอุดหนุน  จ านวน  1  รายการ   ดังนี้ 
       โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

       1.1 ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จ านวน 9 ชุด ราคา    
     ชุดละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 13,500.-บาท  จัดหาโดยสืบราคา 
     จากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
     กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ  ตามแผนพัฒนา
     ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  หน้า 27 
     ล าดับที่ 1 
     1.2 ค่าจัดซื้อโซฟาไม้ชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ  
     15,000.-บาท   เป็นเงิน 15,000.-บาท  จัดหาโดยสืบราคา
     จากท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
     กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงบประมาณตามแผนพัฒนา
     ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  หน้า  27   
     ล าดับที่ 1 
     1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีปรับระดับจ านวน 5 ตัว ตัวละ 3,000.-บาท
     เป็นเงิน 15,000.-บาท   จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด   
     เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง มาตรฐาน
     งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  หน้า 27  ล าดับที่ 1 
     2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
     2.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี จ านวน 1 คัน 
     เป็นเงิน  48,500.-บาท  จัดหาโดย ตามบัญชีราคามาตรฐาน
     ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ   
     2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
     (ฉบับที่ 2)  หน้า 28 ล าดับที่ 3 

                 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน 
     หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
     3.1 อุดหนุนที่ท าการอ าเภอล าปลายมาศ  โครงการจัดงานรัฐพิธี 
     อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
     2562 เป็นเงิน 20,000.-บาท  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
     2561-2564)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   หน้า 22  ล าดับที่  1 
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รวมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณจ านวน  5 รายการ          
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 112,000.-บาท  

     (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

     โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
     ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก   
     ตั้งไว้  695,520.-บาท  ใช้แล้ว   543,226.-บาท    
     คงเหลือ  152,294.-บาท      
     ขอโอนลดงบประมาณ 112,000.-บาท  
     (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 
        รวมขอโอนลดงบประมาณจ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน
     ทั้งสิ้น 112,000.-บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ
   โอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง   และ 

     อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการและเพ่ือให้เกิด
     ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
     รองรับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจึงขอเสนอญัตติการโอน
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ. 2562   ขอได้โปรดน าเสนอ 
      ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     เพ่ือพิจารณาต่อไป  
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ผมอยากทราบว่าท าไมเทศบาลต าบลทะเมนชัย  จึงต้องอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล   เงินให้ที่ว่าการอ าเภอล าปลายมาศ   ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 
     อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
     2562  เป็นเงินจ านวน  20,000.-บาท (-สองหม่ืนบาทถ้วน-) 
     เพราะจากเอกสารที่แนบมาให้ดูเทศบาลต าบลล าปลายมาศ 

ไม่เห็นมีรายชื่อที่จะต้องอุดหนุนเงินให้อ าเภอล าปลายมาศ
เหมือนกับเทศบาลเราครับ และอบต. ภายในเขตอ าเภอล าปลาย
มาศ ก็อุดหนุนเพียงหน่วยงานละ10,000.-บาท  

     ครับเชิญนักวิเคราะห์ฯ ครับ  
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นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                ประชุมทุกทา่น  ดิฉัน   นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต  
     ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ              
     ขอชี้แจงเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเงินที่อ าเภอล าปลายมาศขอรับเงิน
     จากเทศบาลต าบลทะเมนชัย   ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  
     อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.2562  เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาอ าเภอล าปลายมาศ    
     ขอมาเพียง  10,000.-บาท และในแผนเดิมก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้   
     ส่วนหนังสือท่ีขอมาใหม่คือ   20,000.-บาท  ก็พ่ึงจะส่ง 
     มาหลังจากที่สภาฯเห็นชอบแล้วนั้น  และเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
     2562  ประกอบกับไม่มีโครงการในแผน  4 ปี และหากแม้ว่า
     ตั้งไว้ในแผนหรือในเทศบัญญัติแต่ชื่อไม่ตรงกันก็จะต้องด าเนินการ
     ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ตามมาตรา 67 ทวิ  เมื่อสภาฯ 
     เห็นชอบแล้วงานวิเคราะห์ก็จะขอความเห็นชอบไปยังผู้ว่าราชการ
     จังหวัดต่อไปค่ะ   
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา มาจิตต์      ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  ตามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ตรวจสอบแล้วพบว่าเทศบาลต าบลล าปลายมาศไม่มีชื่อ อาจจะ

เป็นไปได้ว่า  เทศบาลต าบลล าปลายมาศเขาได้ตั้งเงินอุดหนุนไว้
ในเทศบัญญัติแล้ว และได้อุดหนุนไปแล้ว  จึงไม่มีชื่อในการทวง
ถามครับ  และอีกเรื่องคือ  เทศบาลต าบลล าปลายมาศถือว่าเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ด้วย  ยังไรก็ต้องมีการอุดหนุนเงินให้อ าเภออยู่แล้ว
ครับ    

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือครับ ส าหรับเรื่องการอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล   โครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เชิญคุณสุพรรณ ครับ  
นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุพรรณ ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  ตามที่ท่านปลัดเทศบาลได้เสนอญัตติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม ่จ านวน 5 รายการ เพ่ือขอให้สภาเทศบาลต าบล
ทะเมนชัยอนุมัติ  เพ่ือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง หมวดเงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ 
2562  มานั้น ผมถือว่ามีความส าคัญ เพราะดูจากหลักการและ
เหตุผลที่อ้างมาแล้วนั้น  ก็เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและ
เพ่ือให้การบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ 
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  เทศบาลของเรา  และเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานทางสภาคงไม่
มีปัญหาอะไร และคิดว่าพวกท่านคงจะดูระเบียบได้ถูกต้องและ
แม่นย าแล้ว เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และหวังว่าคงจะไม่มี
ปัญหาอะไร ครับ  ในส่วนตัวผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องที่
ท่านเสนอมาครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณสวัสดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวัสดิ์   วิราช   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  สวัสดิ์  วิราช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมอยาก   

จะสอบถามเก่ียวกับการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ครับ ว่าทาง
เทศบาลต าบลทะเมนชัยเราตอนนี้  มีรถจักรยานยนต์กี่คัน  
เพราะว่าหากเราจัดซื้อมาแล้วเราต้องการใช้งานจริงๆไม่ใช่ว่าจะ
น าเอาไปใช้ไปงานส่วนตัวครับ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนกลางหรือ
แม้แต่รถจักรยนต์ ครับ ผมอยากให้เป็นเพ่ืองานราชการเท่านั้น   
แต่ผมเห็นชอบส าหรับการขอโอนงบประมาณในส่วนนี้ ครับ  

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณรุ่งรัตน์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 นางสาวรุ่งรัตน์  ถนอมสิน   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ประชุมทุกท่าน  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดซื้อ  
     รถจักรยานยนต์ในคราวนี้   ด้วยส านักปลัดของเราประกอบด้วย 

      2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายอ านวยการ  และฝ่ายปกครอง  ซึ่งในฝ่าย 
     อ านวยการประกอบด้วย  4  งานด้วยกัน  คือ  1. งานธุรการ  

      2. งานบริหารงานทั่วไป  3. งานการเจ้าหน้าที่  4. งานสวัสดิการ 
      สังคม ซึ่งเป็นงานที่จ าเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติ 

     หน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการรับ – ส่ง หนังสือทั้งภายในและภายนอก
     สถานที่แต่เนื่องจากในฝ่ายอ านวยการ  เรามีรถจักรยานยนต์ยนต์ 

 เพียง  1  คัน  ซึ่งเป็นรถของงานสวัสดิ์การสังคม     
 รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็มี  นายทองสุข โฉมดี  พนักงานจ้าง      

 เหมาบริการ ใช้ในงานออกเก็บค่าน้ าประปาเป็นประจ า  ท าให้ 
ในส่วนงานธุรการเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือต่างๆ  ไม่มีรถใน
การใช้งาน และอีกปัญหา คือเมื่อใช้รถจักรยานยนต์ของ
เจ้าหน้าที่ๆ ไปรับ – ส่งหนังสือ จึงจ าเป็นต้องใช้รถส่วนตัวและใน
การออกส่งหนังสือในแต่ละครั้ง ก็ต้องเติมน้ ามันด้วยเงินส่วนตัว  
ท าให้เกิดปัญหา  ดังนั้นในฐานะหัวหน้าฝ่ายอ านวยการจึงเล็ง 
เห็นถึงปัญหาดังกล่าว  จึงขออนุมัติซื้อรถจักรยานยนต์ดังกล่าว  
และเราจะมีมาตรการควบคุมการใช้รถโดยการจดบันทึกในการใช้
งาน เพื่อให้การงานเป็นไปด้วยความประหยัดและเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้งานให้มากที่สุดค่ะ   

 



 ๙ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา           ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่าน ใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล   ไหมครับ  หากไม่มีผมขอมตปิระชุมครับ                                       
มติที่ประชุม    พิจารณาแล้ว เห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
                                               รายการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง มติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
                                    

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ ให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ทราบอีกหรือไม่ครับ  เชิญคุณสง่า ครับ 

นายสง่า  ศรีพนามน้อย   เรียนประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายสง่า ศรีพนามน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ผมอยากจะ     ถามเรื่องกล้อง CCTV  ว่าเมื่อไหร่จะมาท าการติดต้ัง ครับ       

หรือว่าด าเนินถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ เพราะตอนนี้มีกรณีมีโจร  
ขโมยมาไก่แล้วครับ ถ้ามีติดกล้องก็คงจะสามารถตามจับขโมยได้
ครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา มาจิตต ์   ส าหรับเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTVตอนนี้ผู้รับจ้างได้มาดูสถาน 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ ที่ๆจะติดตั้ งกล้อง  แล้วครับคงไม่ เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนี้                          

คงจะติดตั้งเสร็จครับ    
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณประสพสุข ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางประสพสุข  ศลาประโคน  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา   ประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งกล้อง CCTV  
     ครับ  ตอนนี้ทางผู้รับจ้างได้มาท าสัญญาแล้ว  และขณะนี้ช่างได้
     ท าการส ารวจและติดตั้งกล่องสัญญาณตามเสาไฟฟ้าแล้ว  ช่างได้
     สอบถามไปยังผู้รับเหมาคาดว่าการติดตั้งน่าจะด าเนินการเสร็จ
     ภายใน  2  สัปดาห์นี้ค่ะ    
นายสวัสดิ์   วิราช   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล                ทุกท่าน  ผมอยากจะเสนอแนะเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ที่ดับตั้งแต่
     บ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงตลาดทะเมนชัยตรงแยกบ้านนายสมาน  
     ประกอบมิตร และบริเวณบ้านหมอแดงจนถึงศาลเจ้าพ่อหินตั้ง  
     มีการด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณสมัย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมัย กุลค า    เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมทุก
พนักงานจ้าง     ท่าน  ผมนายสมัย  กุลค า  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงาน 
     สังกัดกองช่าง  กองช่างได้ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     ตามท่ีท่านสมาชิกได้แจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน คือวันที่  
     23 พฤษภาคม 2562  แล้วครับ 



 ๑๐ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอบคุณครับ  เชิญหัวหน้าฝ่ายการโยธา 
ประธานสภาเทศบาล 
นางประสพสุข  ศลาประโคน  กองช่าง ขอแจ้งให้ที่ประชุมเก่ียวกับการด าเนินงานของกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา   นะค่ะ  เจ้าหน้าที่ของกองช่างก็มีเพียง  2  คน  ประกอบกับ 
     ภาระหน้าที่ของกองช่างก็ค่อนข้างมากท าให้งานในกองช่าง 
     อาจจะออกช้าหน่อย ก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย แต่กอง 
     ช่างก็พยายามออกไปปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย
     แล้วในบางจุดแตใ่นส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการเราก็จะรีบด าเนิน 
     การให้แล้วเสร็จค่ะ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอฝากกองช่างเรื่องไฟฟ้าสาธารณะอีกรอบนะครับ  ต้องขอ
ประธานสภาเทศบาล   ร้องให้เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการเพราะ  เป็นช่วงฤดูฝนด้วย และ
     ฝากให้เจ้าหน้าที่ส ารวจในพ้ืนที่อ่ืน  และรีบด าเนินการในจุดอ่ืน
     ด้วยครับ  เชิญคุณมานิตย์  
นายมานิตย์ ซุบรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายมานิตย์  ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาต าบลทะเมนชัย  
     ถามถึงโครงการพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ในบ้านทะเมนชัย 
     หมู่ที่ 1  โครงการรางระบายน้ า บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5  
     โครงการท ารางระบายน้ า  ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ ขอทราบ
     ผลการปฏิบัติงาน ด้วยครับ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายปัญญา  มาจิตต์   ขอชี้แจงเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ตอนนี้เทศบาลต าบล
เลขานุการสภา    ทะเมนชัย   ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง   เพ่ือให้มี 
     เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน   ให้ตรงกับงานและตรงกับหน้าที่ๆ  
     รับผิดชอบ ในส่วนของกองช่าง เราก็จะแบ่งงานไฟฟ้าและงาน 
     ประปาจะแยกกันออกต่างหาก  โดยให้เจ้าหน้าที่ๆ รับผิดชอบใน
     งานของ ในแต่ละ ส่วนเลย  แต่ตอนนี้เพียงแค่รอมติ ก.ท.จ.บุรีรัมย์
     ให้เห็นชอบส่วนงานโครงการตอนนี้แบบออกหมดแล้ว เหลือแค่
     การประเมินราคากลาง ตอนนี้ก็เร่งกองช่างเต็มที่แล้ว  ด้วย 
               บุลากร ในสังกัดก็มีจ านวนจ ากัดด้วย เทศบาลก็จะเร่งด าเนิน 
     การให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาครับ  วันนี้เทศบาลก็ได้ส่ง 
     รองปลัดเทศบาลไปอบรมที่จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง การท าถนน  
     การลาดยาง ฯลฯ                                                                                                           
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญ ผอ.ทรงศักดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 



 ๑๑ 

นายทรงศักดิ์  สิรัมย์   เรียนสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมต้อง 
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง   ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่อ านวยความสะดวกในการขอ 

  อนุญาตก่อสร้างบ้านของผมครับ ผมขอสอบถามเรื่องงบ 
  ประมาณที่โรงเรียนขอเงินอุดหนุนมาในปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2562  จะด าเนินการขอรับงบประมาณได้หรือยังครับ  และเงิน 

   อุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จะด าเนินการใช้งบได้  
   ในช่วงเดือนตุลาคม 2562  ได้หรือไม่ เพราะโครงการที่โรงเรียน

  ขอมาเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเลย  
  หากยังอุดหนุนไม่ได้เทศบาลจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ   

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต ์   ส าหรับเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภา   สามารถด าเนินการขอรับได้เลยครับ แต่เงินอุดหนุนของ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เราจะต้องรอดูสภาฯก่อนครับ    
  เพราะต้องดู พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนว่า มติ ครม.หรือจะ
  ยังคงใช้ประกาศของ คสช.  หากยังไม่มีการเลือกตั้ง และยังคงมี
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อ  
  เทศบาลฯ ก็จะเสนอให้สภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยอนุมัติได้เลย
  ครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณมานิตย์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์ ซุบรัมย์   สรุปคือ ถ้าหากยังไม่มีการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สมาชิกสภาเทศบาล   ทะเมนชัย ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ก็สามารถพิจารณาอนุมัติได้เลย
     ใช่หรือไม่ครับ  
นายปัญญา  มาจิตต์   ใช่ครับ 
เลขานุการสภา    
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณสุทิน  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทิน  ซุงรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม
สมาชิกสภาเทศบาล   นายสุทิน  ซุงรัมย์  สมาชิสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมขอ
     สอบถามเกี่ยวกับป้ายบอกทาง ทางเข้าตรงบริเวณทางแยก 

รพ.สต.ต าบลหนองบัวโคก  ที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลต าบล 
ทะเมนชัยของเราครับ อยากให้มีป้าย และไฟฟ้าส่องสว่าง 

 บริเวณทางแยก รพ.สต.บ้านหนองบัวโคกเพราะเมื่ออาทิตย์ที่
 ผ่านมา มีญาติมาจากต่างจังหวัดเยี่ยมเขาบอกว่า  เข้ามาเทศบาล
 ต าบลทะเมนชัยไม่ถูก เนื่องจากไม่มีป้ายบอกทางและบริเวณ
 ทางเข้าค่อนข้างมืดครับ   

 
 



 ๑๒ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา  มาจิตต์   ในเรื่องการติดตั้งบ้ายบอกทางเข้าของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
เลขานุการสภา   เราติดไว้อยู่นะครับ บริเวณปากทางเข้าแยก รพ.สต.หนองบัวโคก 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ส าหรับเรื่องป้ายบอกทางของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ผมก็เห็น 
ประธานสภาเทศบาล   ด้วยกับ ส.ท.สุทิน ครับ ว่า แยกทางเข้าเทศบาลต าบลทะเมนชัย
     ค่อนข้างมืด  เวลากลางคืนมองไม่ชัด  เนื่องจากไฟฟ้าของกรม
     ทางหลวงจะไม่เปิดไฟส่องสว่างเพียงฝั่งใด ฝั่งหนึ่งเท่านั้นครับ  ท า
     ให้การมองเห็นไม่ชัดเจน  จึงอยากให้เทศบาลช่วยตรวจสอบอีกที
     เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ประณีต ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้เสนอแนะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายบอกทางของเทศบาลต าบลทะเมนชัยนั้น 
     ต้องขอท าความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ๆ นอกเหนืออ านาจ 
     หน้าที่ของเทศบาลนะค่ะ  เพราะการที่เราไปติดตั้งป้ายบอก 
     ทางเข้าเทศบาลในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
     บัวโคก  นั้นเป็นการท าการนอกเขตจะต้องขออนุญาตนายอ าเภอ
     ล าปลายมาศก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้  แต่เราก็ได้ก าหนด
     ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีแล้ว  และกองช่างก็ขอเพ่ิมเติมไว้ใน
     แผนแล้ว 
นายปัญญา  มาจิตต์   ขอเรียนให้ทราบว่า การติดตั้งป้ายบอกทางเข้าของเทศบาลต าบล 
เลขานุการสภา    ทะเมนชัย เป็นการท าการนอกเขต 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณภูชิต ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายภูชิต  แช่มรัมย์   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมนายภูชิต แช่มรัมย์ สมาชิสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย    

ผมขอสอบถามเรื่องน้ าประปาครับ  ประชาชนฝากถามเรื่อง
น้ าประปาไม่ไหล  จะไม่ยอมจ่ายค่าน้ า  น้ าขุ่นมากทั้งหมู่ที่ 7 
และหมู่ท่ี 13  ส่วนน้ าเค็มถือว่าเป็นเรื่องปกติ  และอยากให้กอง
ช่างได้ออกไปส ารวจด้วยครับเรื่องน้ า ส่วนในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท าถนน อยากสอบถามว่าจะต้องมีวิศวกรรับรอง
หรือไม่ครับ ผมได้รับทราบจาก อปท.หลาย ๆ แห่ง ที่รู้จัก   เขา
บอกว่าโครงสร้าง พ้ืนฐานหากไม่มีวิศวกรรับรอง จะไม่สามารถ
ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ได้ครับ ก็เลยอยากทราบ
ข้อเท็จจริงครับ   

นายปัญญา  มาจิตต์   เรื่องน้ าประปาขุ่น  เราก็ให้กองช่างออกไปส ารวจแล้วครับ   
เลขานุการสภา    ส่วนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน  การที่เราจัดท าโครงการต่างๆ  
     หากเป็นไปตามแบบมาตรฐานไม่ต้องให้วิศวกรรับรองครับ  
 
 



 ๑๓ 

แต่ถ้าหากเป็นโครงสร้างใหม่จะต้องมีวิศวกรรับรองครับ   
ส่วนใหญ่โครงการต่างๆ ของเทศบาลจะเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
ครับคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับ  เพราะปัญหานี้เป็นปัญหา
ระดับประเทศ ไม่ใช่ว่ามีปัญหาเฉพาะเทศบาลของเราครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณสุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ  มาจิตต์   ผมขอเสนอแนะเรื่องปรับปรุงถนนเส้นทางไปโรงสีชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล   หนองตาด หมู่ที่ 3 อยากให้มีการลงหินคลุกครับ เผื่อในอนาคต

  อาจจะมี การท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และเรื่องไฟฟ้าส่อง 
  สว่างด้วยครับ   

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ฝากช่างช่วยออกไปส ารวจดูด้วยครับ  หากมีงบประมาณที่
ประธานสภาเทศบาล   เพียงพอในการลงหินคลุกบริเวณดังกล่าวฯ  ก็ขอความกรุณา 
     ด าเนินการด้วยครับ  เชิญ ผอ.จุฑามาศ ครับ 
นางจุฑามาศ  ประภาสะโนบล  เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ประชุมทกุท่าน   โรงเรียนบ้านทะเมนชัยต้องขอขอบคุณมายัง 
   เทศบาลต าบลทะเมนชัยด้วยนะค่ะ  ส าหรับเรื่องการป้องกัน 

  อัคคีภัยที่ผ่านมา  เพราะตั้งแต่ดิฉันย้ายมาอยู่ที่นี้  มีเหตุอัคคีภัย
  เกิดขึ้น 3  ถึง 4  ครั้งแล้ว  และก็ไม่ทราบว่าต้นเพลิงมาจากที่
  ไหนด้วย ส่วนใหญ่ไฟจะไหม้มาทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  
  เมื่อครั้งที่ผ่านมาเหลือเพียง 1 -2 เมตร  ก็จะไหม้ลุกลามถึงเขต
  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  แต่ยังดีที่ทางหน่วยงานป้องกันของ 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัยไปช่วยดับทันก็ต้องขอขอบคุณมาอีกครั้ง
  อีกเรื่องคือ โรงเรียนอยากจะขอความอนุเคราะห์ทาง เทศบาล 
  ต าบลทะเมนชัย  ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไปตัดต้นไม ้
  เส้นทางไปโรงเรียนบ้านทะเมนชัย เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนท าให้มี
  ต้นไม้ปกคลุมมาก ประกอบกับตรงบริเวณหน้าโรงเรียนม ี
  สายไฟฟ้าท าให้ทางโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตัดเองได้   

   จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลด้วยค่ะ  และไฟฟ้า 
  ส่องสว่างดว้ยค่ะ จะมีหลอดที่ใช้การไม่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ ๆ  
  เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณมานิตย์ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายมานิตย์  ชุบรัมย์   เรื่องการป้องกันอัคคีภัย บริเวณโรงเรียนบ้านทะเมนชัย ผมก็เจอ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เหมือนกันกับ ผอ.โรงเรียนบ้านทะเมนชัยเหมือนกันครับ  เพราะ 
   เป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ผมคิดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากรถไฟครับ

  เพราะคิดว่าน่าจะมีการทิ้งก้นบุหรี่จากบนรถไฟ  แล้วก็ท าให้ติด
  กับหญ้าแห้งในบริเวณนั้น และลุกลามมายังบริเวณใกล้เคียงนี้ 
  เป็นการคาดเดานะครับ อาจจะมีสาเหตุจากที่อ่ืนก็ได้ครับ   

 



 ๑๔ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญคุณประสพสุข ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นางประสพสุข  ชุบรัมย์   ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า  ขณะนี้กองช่างก าลังด าเนินการ 
หัวหน้าฝ่ายโยธา   ในการส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้าในจุดต่างๆ  ส่วนการซ่อมแซม

  ช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝน ก็ต้องรอให้จุดที่เราจะออกไปซ่อมแซมแห้ง 
  จริงๆ เพราะเราก็ต้องป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว  ในการส ารวจใน
  รอบนี้  จากได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจเพื่อจะได้ท าการเปลี่ยน
  หลอดไฟทั้งหมดให้เป็นหลอด LED  ทั้งหมดด้วยค่ะ  แต่กองช่าง
  ก็ต้องขอโทษด้วยบางทีการปฏิบัติงานของกองช่างอาจจะล่าช้าไป
  บ้าง แต่ก็รีบด าเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ ส่วนเรื่องน้ าประปาท่ีขุ่น  
  ช่างก็ได้ให้เจ้าหน้าไปท าการปล่อยน้ าที่ค้างในท่อส่งน้ าออกก่อน  
  เพราะน้ าที่ขุ่นคือน้ าที่ขังอยู่ในท่อส่งน้ า จะมีทั้งตะกอนดินต่างๆ  
  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยน้ าทิ้งแล้ว น้ าก็จะใสขึ้นค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามหารือ หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
     พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ 
     และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ท าให้การประชุมประสบ  
     ความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.3๐  น. 
           ลงชื่อ                                       ผู้จดรายงานการประชุม         

             (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
    ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายปัญญา   มาจิตต์) 
          ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย      

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

 
                  ลงชื่อ  

(นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
                                                     ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 


