
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยท่ี ๑) 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๒. นายคณู ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๓. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายปรีชา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗. นางจรีพร เกื้อทาน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๐. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑. นายใบ เอี่ยมสอาด   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๓. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกฯ 
๕. นายศรชัย ศรตีัมภวา   ตําแหนง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 
๖. สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
๗. พันจาเอกอนุชา อารีรัมย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๘. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตงั  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๙. นายยงยุทธ เชือกรัมย   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๑๐. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๑. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๒. นางฉัตรชญา คาํยา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๓. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๔. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๕. นางเรณู เชียงรัมย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาการ 
 
 

 

 

/เริ่มประชุม... 

 



๒ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

-  เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม มีผูมาประชุม ๑๒ คน ครบ

องคประชุม โดยนายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  ประธานสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ  เปนประธานในท่ีประชุม   

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -  เรียน ผูเขารวมประชุมทกุทาน วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล 

เลขานกุารสภาเทศบาล ตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑)  ซึ่งเปนการแถลงนโยบาย

ของทาน  นายกเทศมนตรี  

เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ บัดน้ี สมาชิกมาครบ

แลว ขอเรียนเชิญทานประธานสภาไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - เรียน ทานนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ทานปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน การ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ในวันนี้เพื่อใหนายกเทศมนตรี

แถลงนโยบาย  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญครั้งแรก  

       เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ครั้ง 

ประธานสภาเทศบาล  แรก เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง ขอแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ กอนเขารับ 

       หนาที่ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

(นางสาวสุกัญญา พวงเพชร)     - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง  

เลขานุการสภาฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  

มาตรา ๔๘ ทศ สรุปความไดวา “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ 

ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรี

แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลโดยไมมีการลงมติ  การประชุมเพ่ือแถลง 

นโยบายใหกระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปน

ลายลักษณอักษร แจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีเขารวมประชุม”  

/ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุสภาทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ขอ ๑๒๓ สรุปความไดวา “ เมื่อผูบริหารทองถิ่นขอแถลงนโยบาย

ตอสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุเขาระเบียบวาระการ

ประชุมสภาทองถิ่นเปนเรื่องดวน และเมื่อผูบริหารทองถ่ินไดแถลงนโยบาย

ตอสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถิ่น

ซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแต เวนแต ที่ประชุมสภาไดมีมติใหซักถาม

อภิปรายเปนประเด็นๆ ไป” 

 ขอ ๑๒๔ สรุปความไดวา “สมาชิกสภาทองถิ่นมีสิทธิจะซักถาม

และอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดคานในเร่ืองความเหมาะสมของ

นโยบาย และความสามารถในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้นใหสําเร็จผลตามนโยบาย และสมาชิกสภาทองถิ่น อาจซักถาม

และอภิปรายแผน การปฏิบัติและวิธีการท่ีจะปฏิบัตินโยบายนั้นๆ ดวยก็ได 

ขอ ๑๒๕ สรุปความไดวา “ผูบริหารทองถิ่นเทานั้นที่มีสิทธิจะ

อภิปรายตอบขอซักถามหรือขอคัดคานของสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือความ

สะดวกผูบริหารจะตอบสมาชิกสภาทองถิ่นที่ซักถามหรือคัดคานทีละคนเปน

ลําดับไปหรือจะตอบคร้ังละหลายคนก็ได” 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -ขอเชิญ นายกเทศมนตรแีถลงนโยบาย 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    -เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ทานสมาชิกสภา 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ เทศบาลตําบลบึงเจริญ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

 ตามที่เทศบาลตําบลบึงเจริญจัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถ่ินขึ้น เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2564  ดิฉันนางวิไล
วรรณ นานรัมย ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ
หมายเลข 1  ดิฉันไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชนตําบลบึงเจริญ 
เขามาเปนผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ดิฉันจะบริหารงาน
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และภายใตกฎหมายและ
ระเบียบตางๆ อยาเครงครัดดังวิสัยทัศนพัฒนาตําบล 

“แทนคุณบานเกิด พัฒนาดวยใจ พัฒนาไปดวยกัน” 
ในการนี้ดิฉันขออนุญาตสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญแนะนําทีม

บริหารที่จะเขามาบริหารงานดังน้ี 
1. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

2. นายสมบัติ ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

3. นายศรชัย ศรีตัมภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

4. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี 

/ดิฉันและคณะ... 
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ดิฉันและคณะผูบริหารไดกําหนดนโยบายการบริหารงาน และเสนอให 

ประชาชนรับรูรับทราบเปนการทั่วไปอยางครอบคลุมทั้ง 13 หมูบาน และ
เชื่อมั่นวาจะสามารถดําเนินการไดตามนโยบายในเวลา 4 ป คือเร่ิมตนตั้งแต
บัดนี้เปนตนไปจนกวาจะครบวาระ วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 เพ่ือให
การบริหารงานเทศบาลตําบลบึงเจริญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุภารกิจคณะผูบริหารงานไดกําหนดนโยบายบริหารงานใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนา และอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน 7 ดาน 
ดังนี้ 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 กอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนนในหมูบาน ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง และถนนเขาพ้ืนที่การเกษตร ถนนดิน ถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ีที่
การคมนาคมยังเขาไมถึง 
1.2 ขุดลอกคูคลองตางๆ เพ่ือเปนแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือใชอุปโภคบริโภคและ
ใชในการเกษตรและปรับปรุงรองระบายน้ําเพ่ือปองกันไมใหนํ้าปาไหลเขาสู
ชุมชน 
1.3 ปรับปรุงซอมแซมขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟสองสวางสาธารณะให
ทั่วถึงและติดตั้งไฟโซลาเซลลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
1.4 ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานเพ่ือใหคุณภาพน้ําท่ีดีขึ้นและ
จัดการงบประมาณเพื่อขยายเขตประปาภูมิภาคใหครอบคลุมทุกหมูบาน 

2.ดานการศึกษา 
2.1 ปรับปรุงซอมแซมตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานรวมถึง
อาคารสถานที่ใหมีความสะอาดและปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร 
2.2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐาน 
2.3 สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาการกีฬาและการเรียนรูนอก
สถานท่ีใหกลับโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
2.4 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอดานการเปดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน รวมทั้งอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ใหเพียงพอกับ
โรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลบึงเจรญิและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ 
2.5 สงเสริมการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือแสดงถึงพลัง
ความสามัคคีและการสรางความสัมพันธอันดี ระหวางชุมชนและเทศบาล 
2.6 สนับสนุนใหทุกคนสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลบึงเจริญไดเทาเทียมกัน 
2.7 จัดหารถรับสงนักเรียนให เพียงพอและลดความแออัดตามความ
เหมาะสม 

 

/๓.ดานศาสนา... 
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3. ดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 

3.1 สงเสริมสนับสนุนศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมตามวิถีของคนไทย
และภูมิใจในความเปนไทยการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีใหคงอยู
สืบไป 
3.2 สงเสริมสนับสนุนประเพณีที่ตีผึ้งรอยรัง ประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 
และประเพณีอ่ืนๆของแตละชุมชน และเปนประเพณีประจําทองถ่ินสืบไป 
3.3 ประเพณีพิพิธภัณฑยุคกอนประวัติศาสตร วัดปาพระสบาย 
4. ดานการทองเที่ยว 
4.1 สงเสริมสนับสนุนแหลงทองเท่ียวตําบลบึงเจริญ เชน เข่ือนหวยเมฆา 
เขื่อนหวยตาเขียว วัดปาพระสบาย บานผึ้งรอยรัง ใหเปนแหลงทองเที่ยว
ประจําตําบลบึงเจรญิพรอมปรับปรงุใหดียิ่งขึ้น 
5. ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
5.1 กํากับดูแลและจายเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV ใหสะดวกและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
5.2 สงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV ใหมีอาชีพเสริมเพ่ือมี
รายไดเสริมใหกับครอบครัว 
5.3 ปรับปรุงแกไขการใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) พรอมท้ัง
บรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงคพรอมอุปกรณการดับเพลิง ใหสะดวกและ
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
5.4 สนับสนุนใหมีหนวยกูชีพกูภัย ในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพ่ือให
ความชวยเหลือประชาชนใหทันทวงที 
5.5 สงเสริมกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชนและสาธารณสุขพ้ืนฐานของ
ประชาชนโดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพสนับสนุนในการดําเนินงาน 
5.6 ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอและไมติดตอที่เปนอันตรายตอ
ประชาชน 
6. ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
6.1 รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนดานบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  
6.2 สงเสรมิใหมีการคัดแยกขยะใหอยางถูกวิธี  
6.3 สงเสรมิใหเยาวชนคนรุนใหมรูถึงคุณคาของทรัพยากร  
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลสวนสาธารณะใหมีความรมรื่น เหมาะ
แกการออกกําลังกาย และการพักผอนหยอนใจ 
7. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
7.1 พัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหเปนหนวยงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
7.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาใหแกสมาชิกสภา พนักงานและลูกจาง 
และพนักงานจาง และลดข้ันตอนการปฏิบัติใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  
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7.3 สงเสริมสนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการบริหาร และการเมือง
ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
7.4 พัฒนาการทํางานของฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
ใหทัดเทียมและทนัตอเหตุการณ 
7.5 สงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สงเสริมการทํางาน
รวมกันระหวางชุมชนกับเทศบาลอยางสมานฉันทไมแตกแยก เพ่ือรวมกัน
พัฒนาอยางยังยืน 

ตามท่ีดิฉันไดแถลงตอสภาในวันนี้ จะดําเนินการใหครบถวนใน
ระยะเวลาสี่ป ซึ่งจะทําใหประชาชนตําบลบึงเจริญรูรักสามัคคี มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดิฉันขอใหคํายืนยันและใหความม่ันใจกับ
สภาทรงเกียรติแหงนี้ วาดิฉันจะบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพบรรลุ
ประสิทธิผลดวยความโปรงใสและยุติธรรม  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินซักถามและอภิปรายเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   ๑. ใหมีหนวยกูภัยอยูเทศบาลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ๒. ผูบริหารมีนโยบายจัดการอยางไรกับขยะในตําบลบึงเจรญิ 

     ๓. ควรมีการจัดทําฝายกักเก็บน้ํา     

นายบุญชู ธรรมสาร   ควรกําหนดการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเอาไวในการแถลงนโยบาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ของนายกเทศมนตรี และการพัฒนากลุมอาชีพตําบลบึงเจริญ  

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ ์   การดําเนินการกอสรางซอมแซมปรบัปรงุ เสียงตามสาย 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   เสียงตามสายควรครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมูบานควรเปนนโยบาย 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พัฒนาตําบลบึงเจริญ 

นายสุดใจ วงศขุมดนิ   นโยบายถือวาสมบูรณ ปรับความเขาใจในสภารวมดวยชวยกัน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พัฒนาตําบลบึงเจริญไปดวยกัน 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   -ขอขอบคุณทุกทาน ที่รวมรับฟงและพิจารณานโยบายและในสวนที่ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ทานสมาชิกเสนอมาทุกทาน ขอนอมรับไวพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -มีทานใดมีเร่ืองเสนอเพ่ิมเติมหรือไมครบั 

ประธานสภาเทศบาล  

นายเปร บุญเฮา    ๑. ขอใหติดกลองวงจรปดที่ศพด. ทต.บึงเจริญและโรงเรียนอนุบาล 

รองประธานสภาเทศบาล   ๒. สอบถามงบประมาณ ป ๒๕๖๔ ดําเนินการถึงไหนอยางไร 

     ๓. รถดับเพลิงสายยางพรอมใชงานหรือไมอยางไร 

/นางจุรีพร... 
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นางจุพร เก้ือทาน    -อยากใหไฟฟาสองสวางตามหมูบานเปนเรื่องเรงดวน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน   -เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีสถานกักตัว (COVID ๑๙) ๓ จุด คือ 

ปลัดเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

     ๒. หองประชุมเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

     ๓. ศาลาพักที่สามารถเคล่ือนยายไดขาง ก.ศ.น. ทต.บึงเจริญ 

     -งบประมาณป ๒๕๖๔ ไดดาํเนินการไปบางสวน 

     -สายยางรถดบัเพลิงไดดําเนินการจัดซื้อแลวพรอมใชงาน 

     -บึงเจริญควรมีอัฒจันทรสนามกีฬาระดับตําบลบึงเจริญ  

- สรางโดมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพื่อสงเสริม

พัฒนาการเด็ก  

- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- จัดทําถนนรอบแหลงน้ําและเพ่ิมชองทางจักรยาน 

นายคูณ ปกคําไทย   - ควรจัดใหมีกิจกรรมจิตอาสา 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   - เจาหนาที่กองคลัง ฝากสอบถามเร่ืองเอกสารเพื่อเตรียมความพรอม

เลขานุการสภาเทศบาล  ในเร่ืองคาตอบแทน หากทานใดพรอมวันนี้สามารถสงไดเลยคะ  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

๔. สําเนาประกาศผลการเลือกตั้ง 

๕. หนังสือแตงตั้งรองนายกฯ/ที่ปรึกษาฯ/เลขาฯ 

๖. เบอรโทรศัพท 

๗. อีเมล 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอปดการ 

ประธานสภาเทศบาล ประชุม  

เลิกประชุม -  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  

                                                                  -สุกัญญา พวงเพชร-    ผูจดรายงานการประชุม 

                  (สุกัญญา พวงเพชร) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก 

(สมัยที่ ๑)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็น

วาถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

/(ลงชื่อ)... 
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(ลงช่ือ)     -บุญชู ธรรมสาร- ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)  -ปรีชา ภูมินา-  กรรมการ 
            (นายบุญชู ธรรมสาร)                                             (นายปรชีา ภูมินา) 
 
 (ลงชื่อ)   -เน็ง นามวงค-  กรรมการ                (ลงชื่อ)  -พิชัย วงศพรหมศิลป -กรรมการ 
         (นางเน็ง นามวงค)                                                  (นายพิชัย วงศพรหมศิลป)    
  

(ลงชื่อ)   –สะเวียง ศรีสวัสดิ์- กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์) 
 
      ตรวจถูกตอง 

(ลงชื่อ)    - วิรยิะ เอ้ือวิริยะโยธิน- 
          (นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน)   
   ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 


