
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   

ผูมาประชุม 
๑. นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
๒. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
๓. นายคูณ ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๑ 
๔. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๑ 
๕. นายปรชีา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๑ 
๖. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๑ 
๗. นางจุรีพร เก้ือทาน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๘. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๙. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๑๐. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๑๑. นายใบ เอี่ยมสอาด   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๑๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญเขต ๒ 
๑๓. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 
ผูไมมาประชุม     - 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรตีาํบลบึงเจริญ 
๕. นายศรชัย ศรีตัมภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๖. พันจาเอกอนุชา อารีรัมย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๘. นายยงยุทธ เชือกรัมย   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวนการกองคลัง 
๑๐. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๑. นางฉัตรชญา คาํยา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๒. นางเรณู เชียงรัมย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
๑๓. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

 

 
 

 
 

/เร่ิมประชุม... 
 
 



๒ 

 

เร่ิมประชุม     เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อถึงกําหนดเวลาการประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล 

ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม ครบองค
ประชุมแลว จึงไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม และเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเชิญ
ประธานสภาไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน     ประกาศสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
ประธานสภาเทศบาล    เร่ือง    เรยีกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 
                 สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดประกาศกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําป และวันเร่ิมประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๔ 
ระยะเวลาและวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของปถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๒ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ไปแลวนั้น 

อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  ๒ ๕  แ ห ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๑ ๔ )  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  ป ร ะ ก อ บ ข อ  ๒ ๒  ข อ ง ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี ๑ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
  

ระเบียบวาระที่ ๒                  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔     
ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน  -สมาชิกทานใดตองการ แกไขรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔  ที่ฝายเลขานุการสภาไดสงให ขอให
ทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาไมมี ขอมติที่ประชุมใน
การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  - สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
/ระเบียบวาระ... 

 
 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓                           เร่ือง ที่เสนอใหม 
๓.๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๖  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - กอนท่ีมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้ แจงระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวของ เชิญครับ  
นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาเทศบาล ถึง (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปสาระสําคัญไดวา 

มาตรา ๒๔ วรรคแรก “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่
สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ
ประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด” 

วรรคทาย “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไม
เกินสามสิบวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการจังหวัด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปสาระสําคัญไดวา  

“ขอ ๑๑ (๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวา
การประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้น จะเร่ิมเมื่อใด แต
ละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน” 

 “การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด” 

“ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 
ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแต
ละสมัยในปนั้น วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนาํความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปน
ประกาศของสภาทองถิ่นพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ 
สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่ 
ประธานสภาเทศบาล   เก่ียวของจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําป ๒๕๖๕ และกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจําป
สมัยแรกของป ๒๕๖๖  และมีกําหนดก่ีวัน ดังนี้ 
 
 

/ประเด็นที่ ๑... 
 
 



๔ 

 

  ประเด็นที่  ๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 
๒๕๖๕ ในแตละสมัยจะเร่ิมเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุม
สามัญสมัยละกี่วัน 

  ประเด็นที่ ๒  การกําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัย
แรกของป ๒๕๖๖ จะเร่ิมเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุม
สามัญสมัยละกี่วัน 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอความเห็น 
ประเด็นท่ี๑. การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๕ ในแต
ละสมัยจะเร่ิมเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุมสามัญสมัยละก่ี
วัน เชิญครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร    -กระผม นาย บุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล                  ขอเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ กําหนดใหมี

การประชุมสมัยสามัญสมัยละสามสิบวัน ดังนี้ 
 สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
   - ผูรบัรอง ๒ ทาน คอื  

๑. นายบญุเลี้ยง โทสันเทียะ  
๒. นายคูณ ปกคาํไทย  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
นางจุรพีร เกื้อทาน  -ดิฉัน นางจุรีพร เกื้อทาน สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ 
  -ผูรับรอง ๒ ทาน คือ 
  ๑. นายเปร บุญเฮา 
  ๒. นายสุดใจ วงศขุมดิน 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ถาไมมีทานใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ กําหนดใหมีการ

ประชุมสมัยสามัญสมัยละสามสิบวัน ดังนี้ 
 สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
     ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 
มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ในการ

กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕
ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 
 

/นายวิริยะ... 
 
 



๕ 

 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ผมขอมติท่ีประชุม ขอความเห็นชอบการกําหนดสมัย 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวาง

วันที่ ๑ -  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  -สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ ๑๐ เสียง ในการ

กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕
ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๕ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยละ ๓๐ วัน มติที่ประชุมเห็นชอบ สรุปดังน้ี 
 สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๖๕ ระหวางวันที่ ๑ -  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -ตอไป เชิญทานสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ ประเด็นท่ี ๒. 
ประธานสภาเทศบาล การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป ๒๕๖๖ จะ

เร่ิมเมื่อใด และจะกําหนดใหมีการประชุมสภาสามัญสมัยละกี่วัน 
นายบุญชู ธรรมสาร  - กระผม นายบุญชู ธรรมสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอกําหนดวัน เร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของป ๒๕๖๖ 

ในระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดย
กําหนดสมัยประชุม ๓๐ วัน 

  ผูรับรอง ๒ ทาน คือ  
๑. นางจุรพีร เกื้อทาน 
๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - มีทานใดตองการเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม หากไมมี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นดวยกับขอเสนอของทาน บุญชู 

ธรรมสาร กําหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมยัแรก ของป ๒๕๖๖ 
ในระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดย
กําหนดสมัยประชุมระยะเวลา ๓๐ วัน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง กําหนด
วันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของป ๒๕๖๖ ในระหวางวันที่ 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกําหนดสมัยประชุม
ระยะเวลา ๓๐ วัน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - ผมขอสรุปตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
ประธานสภาเทศบาล การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๕ และสมัย

ประชุมสมัยสามญั สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๖ ดังน้ี 
  สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๕ 
 สมัยท่ี ๒ ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๓ ระหวางวันท่ี ๑ –๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 สมัยที่ ๔ ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๖ 
 สมัยแรก ระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 

/๓.๒ การเลือก... 
 



๖ 

 

 ๓.๒ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  
                                                       ประจําป ๒๕๖๕  
นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน  -ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาเทศบาล ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ สรุปความไดวา “สภา

เทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการ
สามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเร่ืองใด อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล แลว
รายงานตอสภาเทศบาล” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๐๓  สรุปความไดวา 

     “คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มี
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคน
แตไมเกินเจ็ดคน” 

“ขอ  ๑๐๔ สรุปความไดวา คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี
หนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยูใน
กิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น”  

“ขอ ๑๐๕ สรุปความไดวา ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ 
๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุด
ตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ขอ ๑๐๗ กําหนดวา “ภายใตบังคับ ขอ ๑๐๓ วิธีเลือก

คณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิก
สภาทองถิ่น โดยผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอย 
กวา ๒ คน การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ 
ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๘ มาใช
บังคับโดยอนุโลม” กลาวคือวิธีการเลือกเชนเดียวกับการเลือกรอง
ประธานสภาทองถ่ิน  

-ในเรื่องคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง 
ป ระธาน สภ าเท ศบ าล  สมาชิ กส ภา เท ศบาล  เลข านุ ก าร
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕ กําหนดให  
 

/กรรมการ... 
 



๗ 

 

 
“กรรมการในคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ไดรับคาตอบแทนคาเบี้ย
ประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมครั้งละสองรอยหาสิบบาท 
สําหรับประธานกรรมการของแตละคนใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่ งในสี่ ของอัตราเบ้ียประชุมดั งกล าว การประชุมของ
คณะกรรมการในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งคร้ังใหประธานกรรมการ
และกรรมการไดรับเบี้ยประชุมครั้งเดียว” เรียนเชิญทานประธานครับ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง

ตองไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน เชิญครับ  
นายบุญชู ธรรมสาร   - เรยีนทานประธานฯ กระผม นายบุญชู ธรรมสาร ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๕ คน 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิชัย วงศพรหมศลิป  - เรยีนทานประธานสภา กระผม นายพิชัย วงศพรหมศลิป 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรอง การกําหนดคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๕ คน  ของทานบุญชู ธรรมสาร 
นายคูณ ปกคําไทย  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายคูณ ปกคําไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอรับรอง การกําหนดคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๕ คน  ของทานบุญชู ธรรมสาร 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่น 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม เมื่อไมมี ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใด

เห็นชอบในการเสนอ ของ นายบุญชู ธรรมสาร เสนอกําหนด
จํานวนของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน ๕ คน 
โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติท่ีประชุม    -เห็นดวย ยกมือ ๑๑ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออก
เสียง – เสยีง 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มติท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดจํานวนคณะกรรมการตรวจ    
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุม จํานวน  ๕   คน  และขอใหท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อ

บุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประจําป ๒๕๖๕ เชิญครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร     -เรียนทานประธานสภา กระผม นายบุญชู ธรรมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายบุญเลี้ ยง โทสันเทียะ เปนคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิชัย วงศพรหมศลิป  - เรยีนทานประธานสภา กระผม นายพิชัย วงศพรหมศลิป 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

/นางเน็ง... 



๘ 

 

นางเน็ง นามวงค  - เรยีนทานประธานสภา ดิฉัน นางเน็ง นามวงค 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอรับรอง นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 

เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง เลือก  
ประธานสภาเทศบาล  นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๑  
นายพิชัย วงศพรหมศิลป    -เรียนทานประธานสภา ผม นายพิชัย วงศพรหมศิลป 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  เสนอ นางจุรีพร เก้ือทาน เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญชู ธรรมสาร  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายบุญชู ธรรมสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นางจุรีพร เก้ือทาน เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นางจุรีพร เก้ือทาน เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง เลือก  
ประธานสภาเทศบาล  น างจุ รีพ ร เ ก้ื อ ท าน  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล  เข ต  ๒  เป น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ 
นายใบ เอ่ียมสะอาด    -เรยีนทานประธานสภา กระผม นายใบ เอี่ยมสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายคูณ ปกคําไทย เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุดใจ วงศขุมดิน  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายสุดใจ วงศขุมดิน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑  ขอรับรอง นายคูณ ปกคําไทย เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายปรชีา ภูมินา  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายปรีชา ภูมินา 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๑ ขอรับรอง นายคูณ ปกคําไทย เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง เลือก 
ประธานสภาเทศบาล  น ายคู ณ  ป ก คํ า ไท ย  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล  เขต  ๒  เป น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ 
นางจุรพีร เกื้อทาน     -เรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางจุรีพร เกื้อทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายสุดใจ วงคขุมดิน เปนคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นายสะเวียง... 
 



๙ 

 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   -เรยีนทานประธานสภา ผม นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรอง นายสุดใจ วงศขุมดิน เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายใบ เอี่ยมสอาด  -เรยีนทานประธานสภา ผม นายใบ เอ่ียมสะอาด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง นายสุดใจ วงศขุมดิน เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง เลือก  
ประธานสภาเทศบาล  นายสุดใจ  วงค ขุม ดิน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เป น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๔ 
นางเน็ง นามวงค     - เรียนทานประธานสภา ดิฉัน นางเน็ง นามวงศ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ นายใบ เอี่ยมสอาด เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - ขอผูรับรอง ๒ ทานครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเปร บุญเฮา  - เรยีนทานประธานสภา ผม นายเปร บุญเฮา 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายใบ เอี่ยมสอาด เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม 
นายคูณ ปกคําไทย  - เรยีนทานประธานสภา ผม นายคูณ ปกคําไทย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒  ขอรับรอง นายใบ เอ่ียมสะอาด เปน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  -มีผูรับรอง ๒ ทาน ครบถวนถูกตอง เลือก  
ประธานสภาเทศบาล  น าย ใบ  เอี่ ย ม ส อาด  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล  เข ต  ๒  เป น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๕ 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -มีผูเสนอผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ตรวจรายงานการ ประชุมสภาเทศบาล  จํานวน ๕ คน  และมีผู

รับรองถูกตองตามระเบียบ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะเสนอ
ชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่ออีก ถือวาสภา
เทศบาล มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคระกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จํานวน ๕ คน คือ  

๑. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 
๒. นางจุรพีร เกื้อทาน 
๓. นายคูณ ปกคําไทย 

   ๔.  นายสุดใจ วงศขุมดิน 
    ๕.  นายใบ เอี่ยมสอาด 

มติท่ีประชุม   -มติที่ประชุมสภา เห็นชอบ ๑๑ เสียง และที่ประชุม ให
คณ ะกรรมการทั้ ง  ๕  ท าน  ได เลื อก ๑  ท าน  เป นประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลือกอีก ๑ ทาน เปน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายใบ เอ่ียมสะอาด     - เสนอ นายสุดใจ วงศขุมดิน เปนประธานคณะกรรมการ 
กรรมการฯ    ตรวจรายงานการประชุม 
 

/มติคณะกรรมการฯ... 



๑๐ 

 

มติคณะกรรมการฯ    - ยกมือเห็นชอบ ๔ เสียง  
นายคูณ ปกคําไทย     -เสนอ นางจุรีพร เก้ือทาน เปน เลขานุการคณะกรรม 
คณะกรรมการฯ    การตรวจรายงานการประชุม 
มติคณะกรรมการฯ     -ยกมือเห็นชอบ ๔ เสียง  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    ตําบลบึงเจริญ ประจําป ๒๕๖๕ ประกอบดวย  
      ๑. นายสุดใจ วงศขุมดิน       เปนประธาน 
    ๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  เปนกรรมการ 
      ๓. นายคูณ ปกคําไทย     เปนกรรมการ 
      ๔. นายใบ เอี่ยมสอาด      เปนกรรมการ   
      ๕. นางจุรีพร เก้ือทาน   เปนกรรมการและเลขานุการ 
ที่ประชุม      -รับทราบ 

  ๓.๓ ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาค เครื่องวิทยุสื่อสาร 
ย่ีหอ Spender รุน TC-๗๔๑ H PLUS พรอมอุปกรณ จํานวน 
๒ เครื่อง  ที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  ขอเชิญเลขานุการไดชี้แจงขอกฎหมาย  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   - ตามหนังสือสํานักบรหิารการคลังทองถ่ิน  สวนการจัด 
เลขานุการสภาเทศบาล สรรเงินอุดหนนุและพัฒนาระบบงบประมาณ กรมสงเสริมการ 
  ปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘ ลงวันท่ี ๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผูอุทิศให เปน
กรรมสิทธ์ิแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติ
วา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการ
บริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ 
และขอกําหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา ๓ มี
เจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสําหรับกรณีอื่นท่ีมิได
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการ
ตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป ดังนั้น กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปน
กรรมสิทธ์ิแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับ
พัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ
สิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และ
เปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุ
มาแลวจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ 
การบริหารพัสดุ ตอไป 

 
/นายวิริยะ... 

 



๑๑ 

 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - ขอเชิญนายกเทศมตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิไววรรณ นานรัมย  ดิฉันมีความประสงคบริจาคอุทิศ เครื่องวิทยุสื่อสารย่ีหอ 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ Spender รุน TC-๗๔๑ H Plus พรอมอุปกรณ จํานวน ๒ เคร่ือง 

ใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพ่ือไวใชเปนสาธารณประโยชนรวมกัน
หรือใชในทางราชการ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - หากไมมีทานใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม ขอความ 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบการรับมอบ เครื่องวิทยุสื่อสารยี่หอ Spender รุน TC-

๗๔๑ H Plus พรอมอุปกรณ จํานวน ๒ เครื่อง ที่มีผูอุทิศใหเปน
กรรมสิทธ์ิแกเทศบาลตําบลบึงเจริญ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ
ขึ้นใหพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม   - ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง – เสยีง 

  ๓.๔ ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาค รถพวงลากจูง 
จํานวน ๑ คัน ที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกเทศบาลตําบลบึง
เจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิไววรรณ นานรัมย  ดิฉันมีความประสงคบริจาคอุทิศ รถพวงลากจูง 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ จํ าน วน  ๑  คั น  ให เท ศบ าล ตํ าบ ลบึ ง เจริญ  เพ่ื อ ไว ใช เป น

สาธารณประโยชนรวมกันหรือใชในทางราชการ 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - หากไมมีทานใดสอบถาม ผมขอมติที่ประชุม ขอความ 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบการรับบริจาครถพวงลากจูง จํานวน ๑ คัน ที่มีผูอุทิศให

เปนกรรมสิทธิ์แกเทศบาลตําบลบึงเจริญ ทานใดเห็นชอบโปรดยก
มือขึ้นใหพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม   - ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง – เสยีง 

  ๓.๕ ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาค ตูเย็น Haier รุน 
HR-ADBK ๑๕ CS จํานวน ๑ เคร่ือง ที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์
แกเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  - ผมในนามสมาชิกสภาทุกทานไดบริจาค ตูเย็น Haier  
ประธานสภาเทศบาล  รุน HR-ADBK ๑๕ CS จํานวน ๑ เคร่ือง  ให เปนกรรมสิท ธ์ิแก

เทศบาลตําบลบึงเจริญ หากไม มีทานใดสอบถาม ผมขอมติที่
ประชุม ขอความ เห็นชอบการรับบริจาคตู เย็น Haier รุน  HR-
ADBK ๑๕ CS จํานวน ๑ เครื่อง ใหเปนกรรมสิทธิ์แกเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นใหพนศรีษะ 

มติที่ประชุม   - ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง – เสยีง 

 
 

/๓.๖ ญัตติ... 
   



๑๒ 

 

  ๓.๖ ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับบริจาค ชุดโชฟาชุดสามตัว 

( ๒ ที่นั่ง ๑ ตัว ๑ ที่นั่ง ๑ ตัว ) จํานวน ๑ ชุด ที่มีผูอุทิศใหเปน

กรรมสิทธ์ิแกเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ผมในนามสมาชิกสภาทุกทานไดบริจาค ชุดโชฟาชุดสามตัว 

ประธานสภาเทศบาล   ( ๒ ที่น่ัง ๑ ตัว ๑ ท่ีนั่ง ๑ ตัว ) จํานวน ๑ ชุด ใหเปน 

กรรมสิทธ์ิแกเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 

  - หากไมมีทานใดสอบถาม ผมขอมติท่ีประชุม ขอความ 
  เห็นชอบการรบับริจาคชุดโชฟาชุดสามตัว ( ๒ ที่นั่ง ๑ ตัว ๑ ที่นั่ง  

๑ ตัว ) จํานวน ๑ ชุด ใหเปนกรรมสิทธ์ิแกเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นใหพนศรีษะ 
มติที่ประชุม    - ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสยีง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง –  

เสียง  
๓.๗ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ ไป

ตั้งจายเปนรายการใหม เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 

ชนิด Network แบบ ท่ี  ๑ จํานวน ๒ เค ร่ือง  งบประมาณ 

๑๗,๘๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหเลขานุการช้ีแจงขอกฎหมาย 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

เลขานุการสภาเทศบาล   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน 

และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหเจาหนาที่งบประมาณชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล    โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  

งบลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการ

กอสรางอาคารอเนกประสงค (ศุนยการเรียนรูการบริหารจัดการ

ขยะ) บานสายตรี ๖ เหนือ หมูที่  ๓ งบประมาณ ๘๕๘,๐๐๐ 

งบประมาณกอนโอน ๘๕๘,๐๐๐ จํานวนเงินที่โอน ๑๗,๘๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน ๘๔๐,๒๐๐ บาท  

โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส รายการเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด Network  

 

/แบบที่ ๑... 

 



๑๓ 

 

แบบที่ ๑ เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณ

รายจายประจําป  จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคา

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 

๑  จํานวน ๒ เคร่ืองๆละ ราคา ๘,๙๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังน้ี  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ 

dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ สําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา 

๒๘ หนาตอนาที (ppm) 

-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ MB 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 

แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา กวา ๑ ชอง 

หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย WI-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑

b,g,n) ได 

-มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๒๕๐ แผน 

-สามารถใชไดกับ A4 letter Legal และสามารถกําหนด

ขนาดของกระดาษเองได ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเพ่ิมอีกหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   หากไมมี ผมขอมติ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

เครื่องพิมพ เลเซอรหรือLED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่  ๑ 

จํานวน ๒ เครื่อง  งบประมาณ ๑๗,๘๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

แปดรอยบาทถวน-) โปรดยกมือขึ้นพนศรีษะครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง –  

เสียง 

๓.๘ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ ไป

ตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร 

บานสายตรีพัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ (ถนนสามแยกซอยที่ ๑ ถึงวัดปา

ประดู)  งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกพันบาท

ถวน-) 

/นายวิริยะ... 

 



๑๔ 

 

 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหเลขานุการช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

เลขานุการสภาเทศบาล   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน 

และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหเจาหนาที่งบประมาณชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย    โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน    งบลงทุน คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางอาคาร 

ปลัดเทศบาล    อเนกประสงค (ศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ) บานสายตรี  

๖ เหนือ หมูที่ ๓ งบประมาณอนุมัติ ๘๕๘,๐๐๐ บาท งบประมาณ

กอนโอน ๘๔๐,๒๐๐ บาท จํานวนเงินที่ขอโอน ๒๐๖,๐๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน ๖๓๔,๒๐๐ บาท 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  งาน ก อส ราง  งบ ลงทุ น  ป ระ เภทค าก อสร างสิ่ ง

สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บานสาย

ตรีพัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ (ถนนสามแยกซอยที่ ๑ ถึงวัดปาประดู) 

จํ านวน เงินที่ โอน  ๒๐๖ ,๐๐๐ บาท  งบประมาณ หลั งโอน 

๒๐๖,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวใน

งบประมาณรายจายประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือ

จายเปนคาปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร บานสายตรีพัฒนา ๓ 

หมู ท่ี  ๑๐ (ถนนสามแยกซอยที่  ๑  ถึงวัดป าประดู ) จํานวน 

๒๐๖,๐๐๐ บาท ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร พรอม

ปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ 

ลําดับที่ ๒๔ หนา ๘ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    เชิญนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    เรียนที่ประชุมคะ ถนนหมูที่ ๑๐ ตรงวัดประดู 

รองนายกเทศมนตรี   ถนนไดรับความเสียหายจากฤดูฝน ชาวบานไดรบัความเดือดรอน 

/ในการขนสินคา... 

 

 



๑๕ 

 

ในการขนสินคาทางการเกษตร ไมสามารถสัญจรผานได  ผูบริหาร

ไดเขาไปตรวจสอบแลว  และหาวิธีการแกไขทําอยางไรจึงจะแกไข

ปญหาทางน้ําได เสนนี้เปนเสนที่เรงดวนมาก ฤดูฝนจะเขาไปแกไข

ไมได จึงขอความเห็นชอบจากสภาในคร้ังนี้ 

นายสุดใจ วงศขุมดิน    ผมขอใหเลขานุการแกไขการพิมพผิดงบประมาณ 

สมาชิกสภาเทศบาล    จากสองหมื่นเปนสองแสนดวยครับ 

นายเปร บุญเฮา     ขอใหไดชี้แจงงานชางดวยครับ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายยงยุทธ เชอืกรมัย    ถนนเสนนี้เคยไดปรับปรุงคร้ังหนึ่งแลว แตรองระบายน้ํา 

ผูอํานวยการกองชาง   เกิดการตื้นเขิน รูปแบบที่จะทําตอนนี้คือ เกษตรกรเสนอมาวา 

อยากไดรองน้ําขางทาง ๑. งานขึ้นรูปทางโดยข้ึนรองสองขางเอา

ดินข้ึนมาบนถนน เพ่ือใหน้ํามันไหลตามรองน้ํา ๒. บริเวณที่ผานที่

นายกนําเรียนจะเปนพื้นคอนกรีตหนา ๑๕ เซน สโลปลงไป ๑๕ 

เซน ดาดลงไปอีก ๕๐ เซน ยาวประมาณ ๓๓ เมตร เปนคอนกรีต

ไมมีทอ เพ่ือที่จะดักน้ําที่ไหลจากที่สูงใหลงไปในที่ต่ํา ลักษณะนี้ผม

เคยทําสามารถแกไขปญหาแบบนี้ได และจะมีการวางทออีก ๑ จุด 

๘ ทอน ตรงกอไผ น้ําก็จะไหลไปตามรองน้ํา มีทําหูชาง ตองเปนทอ

ขนาด ๘๐ เซน งานจะมีสามประเภท ครับ คือ  งานดินขุดรอง

ทําทาง งานดาดคอนกรตีและ งานวางทอ   

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบตาม แบบ ปร ที่แจกใหครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเพิ่มอีกหรือไม 

นายบุญชู ธรรมสาร    ขอใหชางไดตรวจสอบวาการทําในครั้งนี้เกิดความคุมคา

สมาชิกสภาเทศบาล   หรือไมครับ 

นายยงยุทธ เชือกรัมย    ถนนเสนน้ีตามที่ทานพูด ไดรับการปรับปรุงมาประมาณ ๒ 

ผูอํานวยการกองชาง   ครั้ง นํ้าจะไปลงที่เดียว ทอไหลลงไปรวมกันประมาณรอยกวาเมตร  

ไมมีแตกสักทอนนะครับ ผมไปตรวจสอบดูแลว นายกใหทําตามที่

ชาวบานรองขอ จากสํารวจ ถนนเสนนี้ ระยะทางยาว ๑๑๒๐ เมตร 

ถาจะใหจบจริงๆ งบประมาณใชจํานวนมาก ถาจะยกสูงก็ไมได 

เพราะชาวบานเดือดรอน สามารถแกไดคือทําถนนคอนกรีตเสมอ

พื้นเดิม ภายภาคหนาอาจตองของบประมาณอุดหนุนครบั 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ถนนเสนนี้ทําเหมือนฝายน้ําลน ไหมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ถาน้ํามาชาวบานจะไดรบัความเดอืดรอนหรือไมครับ 

นายยงยุทธ เชือกรัมย    ใชครับ ถาไหลลาดมาแลวมันจะไปรองน้ําธรรมชาติ 

ผูอํานวยกองชาง 

 

/นายศรชัย... 

 



๑๖ 

 

นายศรชัย ศรีตัมภวา    ถนนเสนนี้ ดังเดิม เปนถนนเทศบัญญัติ ป ๖๔ และมีการ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน เปนการโอน 

ไปทําถนนของหมูที่ ๘ ผมพอจําไดอยู ชาวบานหมูที่ ๘ เดือดรอน 

ขออนุญาตทําความเขาใจ 

นายอรรถ ปกคําไทย    ถนนเสนน้ีสมัยผมเปนนายกฯ ผานมาแลว ๑๐ ป  

รองนายกเทศมนตรี   น้ําแรงมาก ถนนก็คงพัก ตามปร.ชางผมดูแลวสามารถแกไขปญหา 

ไดนานอยูครับ สมควรทํา  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    หากไมมีทานใดสอบถามอีก ผมขอมติ ทานใดเห็นชอบ ขอ

ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้ง 

จายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร 

บานสายตรีพัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ (ถนนสามแยกซอยที่ ๑ ถึงวัดปา

ประดู)  งบประมาณ ๒๐๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกพันบาทถวน-) 

ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม     ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก 

เสียง – เสียง 

๓.๙ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ ไป

ตั้งจายเปนรายการใหม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บาน

สายตรี ๘ ใต หมูที่  ๑๒ งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท (-สอง

แสนหาหมื่นหกพันบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    ขอใหเลขานุการช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

เลขานุการสภาเทศบาล   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอน 

และการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงิน

งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอใหเจาหนาท่ีงบประมาณชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย    โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 

รองปลัดเทศบาล งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง

อาคารเอนกประสงค (ศูนยการเรียนรูการบริหารจัดการขยะ ) บาน

สายตรี ๖ หนือ หมูที่  ๓ งบประมาณอนุมัติ  ๘๕๘,๐๐๐ บาท 

งบประมาณกอนโอน ๖๓๔,๒๐๐ จํานวนเงินที่โอน ๒๕๖,๐๐๐  

บาท งบประมาณหลังโอน ๓๗๘,๒๐๐  

/โอนไปตั้งจาย... 

 



๑๗ 

 

 โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานกอสราง งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งธารณูปโภค 

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานสายตรี ๘ ใต หมูที่  ๑๒ 

จํานวนเงินที่โอน ๒๕๖,๐๐๐ งบประมาณหลังโอน ๒๕๖,๐๐๐ 

เนื่องจาก ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพื่อจายเปนคากอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม บานสายตรี ๘ ใต หมูที่ ๑๒ จํานวน ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๒ ชวง ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐X๖.๐๐ เมตร พรอมปาย

โครงการ จํานวน ๑ ปาย ตามแบบมาตรฐาน มฐ.ทช-๕-๒๐๓/๔๕ 

กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ 

๓ ลําดับที่ ๒๕ หนา ๘ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    เชิญนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    ขอใหชางไดชี้แจงงานชางกอนคะ 

รองนายกเทศมนตรี 

นายยงยุทธ เชือกรัมย    ถนนเสนนี้เปนทางน้ําครับ มีทอลอดเหลี่ยมแลว ๑ ตัว 

ผูอํานวยการกองชาง   ติดหมูบานฝงสาย ๘ ซึ่งเขตของบึงเจริญจะอยูตรงประมาณ 

เกือบถึง สาย ๙ ตรงคลองน้ํา สวนที่บึงเจริญจะเขาไปทํานั้นหาง

จากโคงที่เปนบล็อกคอนเวิสตัวแรก ประมาณ ๒๐๐ เมตร ที่จะ

มาถึงทางแยกจะไปสาย ๙ ตรงนี้เปนทางน้ําชัดๆ ทําอยางอ่ืนไมได

นอกจาก บล็อคคอนเวิส มีทรายพัดมาทับถม ตอนนี้นาจะขาดแลว 

ถาไมแกไขตรงนี้ ราษฎรไดรับความเดือดรอน เปนงานประเภท

สะพานและทอเหลี่ยม 

นางวิไลวรรณ นานรัมย     ขอนําเรียนชี้แจงดังนี้ คะ ถนนเสนนี้ เปนถนนสัญจร

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  ระหวางตําบลบึงเจรญิและตําบลหนองไมงาม ชวงแบงเขตจะ 

เปนรองน้ํา น้ําแรงถาเผื่อแกไขวิธีอ่ืนไมนาจะจบ น้ํามันเยอะเกิน 

ไหลเลยบล็อกคอนเวิสอันเดิม กอนที่จะถึงหนาฝนมีความจําเปนที่

ตองเรงรีบดําเนินการกอนท่ีฝนจะมา  

นายปรีชา ภูมินา     บริเวณนั้นเปนทรายใสทอไมไดครับ  

สมาชิกสภาเทศบาล   ตองทําบล็อคคอนเวิสครับ 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์     ทายน้ําเปนท่ีของชาวบานหรือไมครับ ถาทําบล็อกคอน

สมาชิกสภาเทศบาล   เวสชาวบานจะไดรับผลกระทบหรือไมครับ 

นายปรีชา ภูมินา    เปนที่ของชาวบานจริงครับ แตมีคลองเดิมสายตรี ๙ อยู 

สมาชิกสภาเทศบาล 

/นายวิริยะ... 

 

 



๑๘ 

 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    หากไมมีทานใดสอบถามอีก ผมขอมติ ทานใดเห็นชอบ ขอ

ประธานสภาเทศบาล   อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้ง 

จายเปนรายการใหม โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม บานสายตรี 

๘ ใต หมูที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท (-สองแสนหาหมื่น

หกพันบาทถวน-)ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติท่ีประชุม     ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก 

เสียง – เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง อื่นๆ   
นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  - มีทานใดจะเพิ่มเติมเร่ืองอะไรเชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญชู ธรรมสาร   ผมไดรบัเร่ืองจากประชาชน ขอใหทําถนนดินลูกรัง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ยกระดับ เพื่อความสะดวกในการสัญจร เชื่อมบานนอยมาสายตร ี

๔  ศาลตาปู หมูที่ ๖ เพ่ือขอความกรุณาจากทานนายกเทศมนตรี
ไปดูถนนเสนนี้ใหประชาชนดวย  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ผมเห็นดวยกับทาน สท. บุญชู  
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการท่ีอนุมัติไปแลวดําเนินการไปถึงไหนอยางไรครับ  
นางวิไลวรรณ  นานรัมย  เห็นดวยไหมที่จะนําเอาขยะไปทิ้ง มีคาใชจายทุกเดือนจะ

ไดเรงรีบประชุม และยกรางเทศบัญญัติตอไป 
นายยงยุทธ เชือกรัมย    ผมหารือเรื่องถนน จะกวาง ๔ เมตร ๕ เมตร ตองระบุ 
ผูอํานวยกองชาง    ครับ และไฟฟามาติดชวงฝน กับชวงเรงโครงการ  
    เงินเหลือจาย เปนสิบกวาเสน เม่ือวานไฟฟาไปดําเนินการที่ หมู 
    ที่ ๑ ไฟฟาจะลาชาเพราะตองร้ือทั้งระบบเลย กําลังเรง 
    ดําเนินการใหครับ พยายามทําใหเร็วที่สุดหละครับ  
นายคูณ ปกคําไทย     เร่ืองซอมแซมไฟฟา ขอใหท่ัวถึงทั้งตําบลครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล    เหลือ หมูที่ ๔ ๘ ๑๒ ยังไมไดเขาซอมเลยครบั 
นายยงยุทธ เชือกรัมย     การทํางานเรงใหอยูนะครับ 
ผูอํานวยการกองชาง     
นางวิไลวรรณ นานรัมย    งานเคร่ืองเคลือบ ๗-๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ใหทางกอง 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  คลังนําเรียนสถานะการเงินคะ และในชวงนี้เจาหนาที่ทุกทาน 
    ทํางานหนักมาก ตองขอชื่นชม ตองทําใหทันใหไวเพราะมีเงื่อน 

ระยะจํากัด กันเงนิป ๖๔ ดําเนินครบถวนหมดแลวคะ  
นายคูณ  ปกคําไทย     วงเวียนผึ้งรอยรัง เห็นกอนอิฐถูกถม หญาก็รกทวม 
สมาชิกสภาเทศบาล    ดอกไม เขาไปดูแลดวยครับ     
นายบุูชู ธรรมสาร     ถนนระหวางบานนอยมา สายตรี ๔ หมูที่ ๖  
สมาชิกสภาเทศบาล    พิจารณาเสนนั้นกอน ขอใหนายกลงไปดู ความตองการมากนอย 
    ขนาดไหน ถนนตรงนั้นมีปญหาอยู และถนนหมูที่ ๗ - หมูที่ ๑๐  
    และฝาก อีกเร่ืองหนึ่งการศึกษาดูงาน     
นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ    ชวงนี้จะเขาหนาแลงเก่ียวกับนํ้าประปา หมูที่ ๘ ๓ ๒  
สมาชิกสภาเทศบาล    ขอใหติดตามดวยครบั 
 

/นางจุรีพร ... 



๑๙ 

 

นางจุรพีร เกื้อทาน     ดิฉันขอฝากไปถึง ผอ.กองสวัสดิการ เรื่องเฌาปนกิจ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ทายาทของนายบิน กสิธา ติด 
    ใจท่ีไมไดรบัผลประโยชนในกรณีเสียชีวิต ไดแจงกับทางสมาชิกสภา 
    เทศบาลมาหารือที่ประชุม ทางญาติ นายบิน กสิทา ในตนเดือนท่ี 
    ผานมา สรุปผูใหญบานเปนคนเก็บ เฌาปนกิจ ผูสงูอายุของตําบล 
    บึงเจริญ  
นายสุดใจ วงศขุมดิน      เร่ืองอื่นๆ ผมอยากถามผานสภา การเก็บเงินออมวันละ 
สมาชิกสภาเทศบาล    บาท ติดคางชําระ ๕๙ ๕๘ ก็มี เงินที่ออมไวจะไดคืนไหม ฝาก 
    ตอบปญหาใหชาวบานไดรับทราบ 
นายเปร บุญเฮา     เร่ืองน้ําประปาเราไดหรือยัง  
รองประธานสภาเทศบาล 
นายพงษนิกร โคตรพูลชัย    เรื่องเฌาปนกิจ ทางผูใหญบานเก็บเงินมาแลวเอามาใหดู
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน   ดวยนะครับ สรุปรายละเอียดของตําบลแลวครับ ก็จะเรียก 
    ประธานกลุมมา ประชุมครับ ๑ ครวัเรือนมีสมาชิกเยอะ ทยอย 
    จายเปนรายเดือนก็ไดครับ  
นางวิไลวรรณ นานรัมย    ใหไปชี้แจงในสวนคนท่ีคางไปตอหรือหยุด 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ   มีขอบังคับของกลุม ตองเดินตามขอบังคับ เงินตวันี้จะไมไดคืน  
     ถนน หมูที่ ๘ จะแกไขใหกอน อันตรายก็เขาใจ 
พันจาเอกอนุชา อารีรัมย    เร่ืองน้ําประปาอยูที่ ภาค ๘ บอกใหพ่ีนองอดใจรอนิด 
รองปลัดเทศบาล    หนึ่ง ตอนนี้เรื่องอยูที่ เขต ๘ แลว และชวงนี้มีงานดังนี้ครับ 
    งานเคร่ืองเคลือบ ๗-๑๑ เมษายน 
    ๗ วันอันตราย 
    ทําบุญกระดูกวัดปาพระสบาย 
    ประเพณตีีผึ้ง     
นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   ชลประทานบุรีรัมย ฝากประชาสัมพันธการขึ้นปาย 
เลขานุการสภาเทศบาล   หามทิ้งขยะบรเิวณอางเก็บน้ํา หวยตาเขียว ฝาฝนจําคุกไมเกิน  
    ๓ เดือน หรือปรบัไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
นางภิญญาพัชญ  สงนวน    รายงานรายรับ-รายจายและเงินสะสม 

ผูอํานวยกากองคลัง   เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

    ณ วันที่  ๒๓  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.256๕ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2565 
ประมาณการรายรับ  47,500,000.00 
รายรบั รวมเงินรายได 
 เงินอุดหนุนทั่วไป 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  17,816,722.12 
ประมาณการรายจาย  47,500,000.00 
รายจาย    16,145,379.83 
รายรบัจริงตํ่ากวาประมาณการรายรับ ณ  วันที่ 23  เดือน
กุมภาพันธ  พ.ศ.2565        -(30,940,927.88) 

/รายจาย... 
 

 



๒๐ 

 

รายจายจริงต่ํากวารายรับจริง  ณ  วันท่ี  23  เดือนกุมภาพันธ   
พ.ศ. 2565      1,671,342.29 

รายการกันเงนิตามแผนเบิกจายเงินเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 
     - สํานักปลัด   707,644.00 
     - กองคลัง   361,075.00 
     - กองชาง   152,480.00 
     - กองการศึกษา   312,999.00 
     - กองสวัสดิการสังคม  148,860.00 
     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 164,205.00  
     รวมรายจายตามแผนเบิกจายเงิน   1,847,263.00 

เงินสะสม ณ วันที่  30 กันยายน  2564  9,184,974.97 
หัก   รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน  3,850,409.80  
เงินทุนสํารองเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564

 12,332,562.37 
นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน มีทานใดจะเพ่ิมเตมิเรื่องใดอีกหรือไม หากไมมีขอปด 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุม 
    
เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  
                                                                -สุกัญญา พวงเพชร-  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

             (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑/

๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวาถูกตองแลว จึงลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
(ลงช่ือ)   -นายสุดใจ วงศขุมดิน-  ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) -บุญเลี้ยง โทสันเทยีะ-   กรรมการ 

                      (นายสุดใจ  วงศขุมดิน)                                  (นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ) 
 
  (ลงช่ือ)   -คูณ  ปกคาํไทย-         กรรมการ             (ลงชื่อ)     -ใบ  เอ่ียมสะอาด- กรรมการ 
                   (นายคูณ  ปกคําไทย)                                         (นายใบ  เอี่ยมสะอาด)    
  

(ลงช่ือ)   -จุรีพร เก้ือทาน-  กรรมการ/เลขานุการ 
          (นางจุรพีร เก้ือทาน) 
 
                                                             ตรวจถูกตอง 
 

   (ลงชื่อ)  -วิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน - 
            (นายวิริยะ  เอื้อวิริยะโยธิน) 

                            ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 
 


