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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา 
นายสวัสดิ์       วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรมัย ์
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช 
นายชวนชัย      ตีระมาศวณิช 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย 
นายบัญชา     ศรีพนามน้อย   
นายสุทิน       ซุงรัมย์ 
นายปัญญา     มาจิตต ์

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

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
สวัสดิ์     วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย ์
เสรี         ซอยรัมย ์
ยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช 
ชวนชัย    ตีระมาศวณิช 
สง่า        ศรีพนามน้อย 
นายบัญชา   ศรีพนามน้อย   
สุทิน       ซุงรัมย์ 
ปัญญา     มาจิตต ์

 

ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายภูชิต      แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายมานิตย์    ชุบรัมย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายธนาวัตร์     ไชโยทวีรัชต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
3. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
6. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
7. นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8.นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9. นางอุหลัน  สิบรัมย์   ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
10. นางสาวธนพร    มนเพียรจันทร์  ครูธุรการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
11. นายสุที    แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณผู้ที่มาประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดการประชุมด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

 



 ๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       1. นายภูชิต     แช่มรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
       2. นายมานิตย์   ชุบรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล    ลากิจ 
    

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ตรวจสอบรายงาน  
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2 ประจ าปี  2562      

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562  มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไข
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข ผมขอมติที่
ประชุม ครับ   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุม  8  เสียง    
     งดออกเสียง  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระที ่3.1  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหาร   
ประธานสภาเทศบาลฯ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์ เรียน ท่านประธานเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มทุ กท่ าน  ตามที่ ผ ม ได้ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่

นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 นั้น       
ขอรายงานผลการด า เนินงานของผู้ บริหารปี งบประมาณ         
พ.ศ.2562  เชิญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายงานผลสรุปที่ผ่านมาครับ       

นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ           หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านค่ะ  
     ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและ 

และแผนช านาญการ  ขออนุญาตแจ้ง เรื่องรายงานผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร  นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา    
 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องแผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   พ.ศ. 2563 เชิญท่านปลัดเทศบาล ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต์ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงครับ    
นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา เทศบาลทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ขออนุญาตรายงานแผนด าเนินงาน ประงบประมาณ พ.ศ.256
หลังจากที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ 2563 แล้ว ตามระเบียบ
จะต้องจัดท าแผนด าเนินให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลังจากท า
งบประมาณประจ าปีแล้ว  โดยจัดท าตามแผนงาน แล้วจัดท าร่าง
เสนอต่อคณะกรรมการ และได้ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม 



 ๓ 

พ.ศ.2562  โดยสรุปเนื้อหาโครงการ มีทั้งหมด 84  โครงการ  
งบประมาณ 22,631,659 บาท และได้ส่งเอกสารให้ท่านสมาชิก
แล้วค่ะ    

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา     ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาลฯ   2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านค่ะขออนุญาต

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1 )  
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  มีจ านวน  2  โครงการ 
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอล าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์  วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้าน/ ชุมชน  และให้หมู่บ้านปราศจาก ผู้เสพ/ผู้ค้ายา
เสพติดและปัญหาสังคม งบประมาณ  10,000.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบส านักปลัด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง 
ส านักปลัดเทศบาล 

2. หมวดครุภัณฑ์อ่ืน จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น ป้ายหยุดตรวจ     
แบบสามเหลี่ ยม  ฯลฯ งบประมาณ  50 ,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ฝ่ายปกตรอง ส านักปลัดเทศบาล  ดังนั้นจึง       
ขออนุมัติแผนในครั้งนี้ เพราะมีความจ าเป็นในการจัดซื้อป้าย
หยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม เพ่ือใช้ในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ และเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อย ประจ าจุดตรวจ – จุดบริการ และอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทะเมน
ชัยจึงเรียนมาเพ่ือทราบค่ะ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 

        ๔.๑  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563  หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญเลขานุการสภาฯ  เสนอญัตติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
นายปัญญา  มาจิตต์  เรียนประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ผมขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

งบประมาณ ๒๕๖3 กระผม นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่  นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  จ านวน 
1 รายการ  ดังนี้ 
 



 ๔ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการเดิม 
รถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส  แบบชั้นเดียว จ านวน  
13,000.บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส 
แบบชั้นเดียว  จ านวน   2  คัน  มีรายละเอียดดังนี้  
- รถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส   แบบชั้นเดียว  แฮนด์พับได้     
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 900 x 900  รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 Kgs  
-  ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท 0808.2 / ว113      
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
รายการใหม่ 
รถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส แบบชั้นเดียว จ านวน  
13,000.บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส  แบบชั้นเดียว 
จ านวน   1  คัน  มีรายละเอียดดังนี้  
- รถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส   แบบชั้นเดียว  แฮนด์พับได้     
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 900 x 900 รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 Kgs  
-  ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่  มท 0808.2 / ว1134    
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2559    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๒๙ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
งานพัสดุ กองคลัง ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ด้วยการสืบราคาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้
เนื่องจากราคาตามท้องตลาดสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้สอบถามอธิปรายไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖3 ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส แบบชั้นเดียว 
จ านวน 13 ,000.บาท  จากจ านวน 2คัน  มา เป็น  1 คัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ผมขอสอบถามด้วยครับ รถเข็นเป็นรถเข็นกี่ล้อครับ ท าไมราคา 
แพงจัง ครับ 



 ๕ 

 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  

กองคลังขออนุญาตชี้แจง  เรื่องการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ
ซื้อรถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส แบบชั้นเดียว งานพัสดุ  
กองคลัง  ด้วยการสืบราคาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถด าเนินการ   จัดซื้อได้ทั้ง  
2  คัน เนื่องจากราคาตามท้องตลาดสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถซื้อได้
จ านวน  1  คัน  ราคา  12,000 .-บาท   คุณสมบัติที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติยัง
เหมือนเดิมค่ะ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม ่เชิญท่าน สท.สวัสดิ์    
นายสวัสดิ์   วิราช   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าราคารถเข็นสูงมากครับ และยังไม่เห็นของ

จริง อยากดูตัวอย่างครับ ท่าน ผอ.กองคลัง 
นางนุชนาฏ   ชาญรัมย์   รถเข็นเอนกประสงค์พ้ืนเรียบสแตนเลส แบบชั้นเดียว  มี 4 ล้อ  
ผู้อ านวยการกองคลัง   แข็งแรง รับน้ าหนักได้เยอะ รถใหญ่มากค่ะ 
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านสมาชิกใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ประธานสภาเทศบาล                       ที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน ด้วย
คะแนน 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

 ๔.๒  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์อ่ืน 
 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญปลัดเทศบาล เสนอญัตติ เรื่องการโอนเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล   ค่าครุภัณฑ์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา  
นายปัญญา  มาจิตต์   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาเทศบาล   งบประมาณ ๒๕63 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ที่ประชุม

   พิจารณาดังนี้ กระผมนายปัญญา  มาจิตต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติน้าที ่ 
        นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย ขอเสนอญัตติ  เ พ่ือขอโอน

งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
อ่ืน  จ านวน   1  รายการ  
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดคา่ครภุัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน 

1.1  จัดซื้อป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 
40,000.-บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์
ที่ ไม่ปรากฏอยู่ ในบัญชีมาตรฐานงบประมาณ ส านั กงบประมาณ                
เดือนธันวาคม  2561  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565)   เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
หน้า 2 ล าดับที่ 1 



 ๖ 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
แผ น ง า น ก า ร รัก ษ า ค า ม ส ง บภ า ย ใ น  ง า นบ ริห า ร ทั ่ ว ไ ป
เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ ภ า ย ใ น  งบด า เนิ นงาน         
หมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
ขอโอนลดงบประมาณ   20,000.-บาท  (-สองหม่ืนบาทถ้วน-) 
แผนงานบริห าร ง านทั ่ว ไป  ง านป้อ งกันภัยฝ่ายพล เ รือน
แ ล ะ ร ะ ง ับ อ ัค ค ีภ ัย  ง บ ด า เ น ิน ง า น  ห ม ว ด ค่ า วั ส ดุ                 
วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ  
20,000.-บาท (-สองหม่ืนบาทถ้วน-) 
หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม        
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่ งก่อสร้ า งที่ ท า ให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน                      
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
เหตุผล 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ ายปกครอง ส านั ก
ปลัดเทศบาล มีความจ าเป็นในการจัดซื้อป้ายหยุดตรวจแบบ
สามเหลี่ยม  เพ่ือใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ และเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ประจ าจุดตรวจ – 
จุดบริการ และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน    
ในเขตเทศบาลต าบลทะเมนชัย     

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิ กสภาท่ าน ใดจะสอบถาม  เ รื่ อ งการ เปลี่ ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล   การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ หมวดครุภัณฑ์อ่ืน ไหมครับ 
     ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายใหม่ หมวดครุภัณฑ์อ่ืน  

จ านวน  1  รายการ ด้วยคะแนน   8  เสียง   งดออกเสียง 1  เสียง    
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ                                   
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ต่อไปเป็นวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ การพิจารณาขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาลฯ   คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน   
       ผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน  
        เมืองที่ดีของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เชิญ ปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา มาจิตต์   เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ 
นางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทะเมนชัย คณะผู้บริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะการพิจารณาขอ

ความเห็นชอบคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลทะเมนชัยตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  โดย



 ๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ  จ านวน  9  คน  ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่น จ านวน  2  คน  เพ่ือท าหน้าที่ จึงขอตัวแทนด้วย  แต่จะขอให้
ท่านสมาชิกฯ ที่ยังไม่เป็นกรรมการอ่ืนมาแล้ว เนื่องจากอยากจะกระจายงาน
ออกไปเพราะเป็นภาระหน้าที่ค่ะ  

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอทีละท่าน และมีผู้รับรอง 2 คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญ ส.ท.สง่า  ครับ 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสง่า  ศรีพนามน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ผมขอเสนอ สท.ชวนชัย  ตีระมาศวณิช    
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอผู้ รั บรั บรอง   2 ท่ าน  (ส .ท .สวั สดิ์  และ  ส .ท .สุพรรณ ) 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญ ส.ท.สุพรรณ ครับ 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์   ผม นายสุพรรณ  ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย    
สมาชิกสภาเทศบาล                         ขอเสนอ ส.ท เสรี ซอยรัมย์   
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  ขอผู้รับรับรอง  2 ท่าน (ส.ท.สง่า และ ส.ท.สุทิน)       
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติ 

ที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 ท่าน  คือ นายชวนชัย      

ตีระมาศวณิช และ นายเสรี ซอยรัมย์ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดีของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ เชิญครับ       
ประธานสภาเทศบาล      
นายสง่า   ศรีพนามน้อย   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอแจ้งให้เทศบาลไปท าความสะอาดล้างท่อ ตลาด หมู่ 2  

กลัวว่าประชาชนจะร้องเรียนครับ 
นายสวัสดิ์   วิราช   เรื่องฌาปนกิจศพ 2 ศพ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ขอเชิญสมาชิกฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ไปร่วมงานด้วยครับ 
นายปัญญา มาจิตต์   ผมขออนุญาตชี้แจง เรื่องการท าความสะอาดล้างท่อตลาด หมู่ที่  ๒
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ   ครับ ตอนนี้ก าลังเปลี่ยนท่ออยู่และผู้รับเหมาก าลังจะปิดฝาท่อก่อน 

จึงจะท าความสะอาดได้ ตอนนี้ก็ก าลังเร่งอยู่ครับ  ผมขอประชาสัมพันธ์     
เรื่องที่ 1   งานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มงานวันที่ 3 – 13 มกราคม 2563 
จัดงานที่ ชุมชนหนองแปบ  และขอความร่วมมือท่านสมาชิกฯทุกท่าน
ช่วยกันชื้อสลากกาชาดด้วย  เราได้มา  4  เล่ม  เป็นเงิน 10,000 บาท 
พนักงานเทศบาลฯทุกท่านช่วยกันซื้อแล้วครับ  ส่วนงานกาชาดอ าเภอ   
ล าปลายมาศ เริ่มงานวัน 13 - 15 มกราคม 2563 ครับ        
ส่วนรายละเอียดรอหนังสือจากอ าเภอฯ   
เรื่องที่ 2  การท าพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยก าหนดวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 โดยให้ชุมชนแต่ละชุมชนคัดเลือกประชาชน 
จ านวน 20 ครัวเรือน เพ่ือเป็นตัวแทนมาท าพิธีรับพระบรมฉายา
ลักษณ์ฯ ส่วนการแต่งกายก็ได้แจ้งไปทางหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านทราบแล้ว  
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และขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกมาร่วมงานด้วยครับ  
โดยแต่งกายด้วยชุดปกติขาว ไม่สวมหมวกครับ 

นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายสุที   แสนรัมย์   เรียนท่านประประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่13   ทะเมนชัยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุที แสนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน ฃ 

หมู่ 13 ผมขอแจ้งเรื่องน้ าประปา ด้วยเทศบาลฯ ได้สูบน้ าจากกสระ
นกเขาใส่สระบาดาลเพ่ือท าน าประปาแจกจ่ายชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้าน      
หมู่ 13  กลัวว่าจะไม่มีน้ าใช้ตลอดปี ชาวบ้านเลี้ยงวัว ควาย       
จะไม่มีน้ ากิน จึงขอให้ทางเทศบาลฯ  ไดแ้ก้ปัญหาด้วยครับ 

นางประสพสุข ศลาประโคน  เรียนประประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
หัวหน้าฝ่ายโยธา ดิฉัน นางประสพสุข  ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายโยธา ขอชี้แจงค่ะ 

ว่าทางเราจะสูบน้ าสระนกเขาจริง ได้น าน้ าไปผสมกับน้ าบาดาล  
ก่อนที่จะท าน้ าประปาเพราะว่าสูบน้ าจากสระบาดาลปล่อยไปให้
ชาวบ้านใช้มีรสเค็มมาก จึงต้องผสมน้ าก่อน และตอนนี้ทางเรา
ด าเนินการซื้ออุปกรณ์   เพ่ือด าเนินการแล้วไม่ต้องสูบน้ าจาก    
สระนกเขาอีก ค่ะ 

นายปัญญา มาจิตต์ ส าหรับเรื่องสูบน้ าบ่อบาดาลออกมาให้บริการเลยไม่ ได้ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ   เนื่องจากน้ ามันเค็มจึงต้องสูบน้ าจากสระนกเขามาผสมน้ าบาดาลก่อนผลิต 

น้ าประปาแจ้งกองชา่งด าเนินการซือ้เครื่องสูบน้ าแล้ว ครับ 
นายสุที   แสนรัมย์   ผมแจ้งให้ทางเทศบาลฯไดท้ าความสะอาดบริเวณสระน้ าบาดาล 

ด้วยมันรกมากครับ     
นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา  มีท่านไหนจะสอบถามหรือไม่ เชิญท่าน สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย์   ผมจะสอบถาม เรื่องงานกีฬาเทศบาลครับ ว่าจะแข่งวันไหน  
 สมาชิกสภาเทศบาล                           มีกีฬาอะไรบ้าง เสื้อก็ยังไม่ได้รับครับ   
นายสวัสดิ์   วิราช   ผมบริจาค เนื้อหมู วันละ 10 กิโลกรัม ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายปัญญา มาจิตต์ ผมขอแจ้งอีกเรื่อง ครับว่าทางเทศบาลฯ เราจะจัดงานงานปีใหม่  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ วันศุกร์ที่   27 ธันวาคม 2562 จึงเชิญทุกท่านมาร่วมงาน     

ฉลองวันปีใหม่ด้วยกัน ของขวัญจับสลาก ราคา 300 บาท         
เหมือนทุกปี และของขวัญกองกลางจากผู้บริหาร ครับ 

นายสุทิน ซุงรัมย์ ผมขอรบกวนทางเทศบาลฯ  ไปซ่อมแซมหลุมลงยางมะตอย ซ่อมแซมเส้นทางไป 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านบริหารที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และเส้นทางเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง     

ด้วยครับ ท าความสะอาดข้างทางด้วยขอบคุณครับ 
นายปัญญา มาจิตต์   ผมแจ้งให้กองช่างท าการไปซ่อมแซมถนน ส่วนเรื่องท าความสะอาด 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการครับ   ให้กองสาธารณสุขฯ ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา  มีสมาชิกหรือผู้ เข้าร่วมประชุมจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
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และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ให้ความร่วมมือและร่วมแสดงความ
คิดเห็นในทีป่ระชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์  ขอปิดการประชุมครับ 

   
เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 
 

    ลงชื่อ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม         
              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

      
      ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         
                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย           

 
 
 ลงชื่อ                     ลงชื่อ    ลงชื่อ                                                                                       

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

                  ลงชื่อ  

(นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


