
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยท่ี ๑) 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
๒. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
๓. นายคูณ ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นายปรชีา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗. นางจุรีพร เก้ือทาน   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. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๐. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นางฉัตรชญา คาํยา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๒. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๓. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๔. นางเรณู เชียงรัมย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาการ 
๑๕. นางสาวจุรีรัตน  บุญชม  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวรัชนี คะโลรมัย  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 
๑๗. นางกันยา  สุขประจบ  ตําแหนง ผูชวยผูใหญบานหมูที่ ๗ 
 
 

 

/เริ่มประชุม... 



๒ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

-  เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุม มีสมาชิกสภา

เทศบาลมาประชุม ๑๒ คน ครบองคประชุม โดยนายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  

ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เปนประธานในท่ีประชุม เม่ือที่ประชุม

พรอม กอนเขาสูวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ขอเรียนเชิญ

ทานประธานสภาไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน    - ขอแสดงความยินดี กับ นายเปร บุญเฮา รองประธานสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาล ที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดบุรีรัมย โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม

๒๕๖๔    

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยแรก  

      คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔        

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไม 

ประธานสภาเทศบาล   

นายบุญชู ธรรมสาร   - กระผมในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานตรวจรายงานฯ  ไดตรวจสอบแลวมีความครบถวน ไมขอแกไข 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   - หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไข ผมขอมติท่ีประชุม

ประธานสภาเทศบาล  สภารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยแรก คร้ังท่ี  

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชุม   - เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง กระทูถาม 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง ที่เสนอใหม 

๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุง

ถนนดินเพ่ือการเกษตร บานสายตรีพัฒนา ๓ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล  

 

/นางสาว... 
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นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ กําหนดไววา การโอนเงิน 

งบประมาณรายจายในงบลงทุน   โดยการโอนเพ่ิม   โอนลด   ที่ทําให

ลักษณะ   ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปจายเปนรายการใหม   

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี้ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  -เปนถนนเพ่ือกันทางน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําไหลหลากท่ีชาวบาน 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ เดือดรอน เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อจาย

เปนคาปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร บานสายตรพีัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ ขนาด

ผิวจราจรลูกรงักวาง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๑๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี

ผิวจราจรไมนอยกวา ๑๐,๕๗๐ ตารางเมตร เกรดเกลี่ยบดทับเรียบรอยพรอม

ติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  -น้ําไหลหลากจากภูเขาลงสูหมูบาน ถนนดังกลาวชํารุดเกิดขึ้นเร้ือรัง 

ปลัดเทศบาล ตลอด คณะผูบริหารพบวาประชาชนเดือดรอน จึงไปตรวจสอบเปนไปตามที่

ประชาชนรองขอใหขุดลอกและยกรองระบายน้ํา ไดกําหนดเปนทางหลวง

ทองถิ่นใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหสอดคลองกับแผนพัฒนาที่เราจะเขาไป

ดําเนิน ทั้งหลายทั้งปวงที่ประชาคมหมูบาน ประชาชนใหแกไขปญหาดังกลาว 

คุยกันหลายครั้ง ไมไดตั้งจายไวเลย มีผลกระทบภาวะน้ําทวม จึงขอตั้งจาย

เปนรายการใหม และงบประมาณครั้งนี้ ไดโอนจาก 

  โอนลด 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค โครงการเสริมผิวแอลฟลติคคอนกรีตบานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓  

งบประมาณ ๓๒๓,๘๐๐ งบประมาณกอนโอน ๓๒๓,๘๐๐ จํานวนเงินที่โอน 

๓๐๕,๐๐๐ งบประมาณหลังโอน ๑๘,๘๐๐ บาท 

  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง

ถนนดินเพื่อการเกษตร จํานวนเงนิที่โอน ๓๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง

โอน ๓๐๕,๐๐๐ บาท 

 

/รายการ... 
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  รายการคํานวณประกอบไปดวย งานดิน งานผิวทาง งานทอกลม

คอนกรตีเสริมเหล็ก  งานกําแพงปากทอคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบอพักรับน้ํา 

คอนกรตีเสริมเหล็ก งานทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ตรงนี้ติดเขต

อุทยานแหงชาติตาพระยา เวลาไปดําเนินการจะมีหนังสือแจงไปยังอุทยาน

แหงชาติตาพระยากอนที่จะมีการจัดซื้อจัดจาง  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร  การโอนงบประมาณจาก โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต  

สมาชิกสภาเทศบาล บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓ ในครั้งน้ี ประชาชน หมูที่ ๑๓ ไดรับความเดือดรอน

เปนอยางมาก ชาวบานคงไมพอใจที่โอนงบประมาณออกแลวไปดําเนิน

โครงการใหม ที่เปนถนนหัวใจหลักที่ชาวบานไดรับความเดือนรอน ในวันนี้ผม

ขอทําหนาท่ี ในเรื่องการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมผมไมติดใจ

หากทานไมไดโอนลดจาก โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ 

หมูที่ ๑๓ ที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป ๒๕๖๔ ที่สมาชิกสภา

เทศบาลชุดเดิมไดตรวจสอบกอนจะมาตราเปนเทศบัญญัติ เปนถนนเสริมผิว

แอสฟลติคอนกรีต เสนนี้ไมไดรับงบประมาณจาก อบจ. เปนถนนจากแยกสาย

ตรี ๕ ไปถึงวัด ถนนเสนนี้ไมไดเปนเสนหลักที่ อบจ.จะเขาไปดําเนินการ 

ประชาชนไดรับความเดือดรอน ทานรองนายกฯ ก็เขาใจ ขออภิปรายในวันนี้

ขอใหทานไดพิจารณาโดยถ่ีถวน ถางบประมาณตองมาเบียดออกจาก

ประชาชนหมูท่ี ๑๓ ที่ประชาชนเดือดรอน ผมจึงไมเห็นดวย 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ผมเห็นดวยกับทาน บุญชู ธรรมสาร โอนงบประมาณจากหมูที่ ๑๓ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหไปสอบถามชาวบานดูวาเปนอยางไร เสนนี้ชาวบานรองทุกข มา ๔ – ๕ 

ปติดกัน เทศบัญญัติป ๖๔ ยังไมไดทําสักโครงการชาวบานเดือดรอนจริงๆและ

เสนน้ีน้ําทวมขัง ทวมประจํา 

นายบุญชู ธรรมสาร  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากใหสมาชิกไดพิจารณา 

สมาชิกสภาเทศบาล ในโครงการใหดี ถาไมทําไมแกไขปญหาถนนเสนนี้ โดนรองเรียนไมไดไปแกไข

ปญหาใหเขาเลย อยากใหกองชางไดอธิบาย สถานที่ที่จะเขาไปดําเนิน

โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓ คือ เสนจาก

แยกสายตรี ๕ ไปถึงวัด ไมใชเสนทางหลัก จาก ๒๒๔ ท่ี อบจ. จะเขาไป

ดําเนินการแนนอน ขอใหพิจารณาโดยถี่ถวน 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓  

สมาชิกสภาเทศบาล ระยะทาง ๒๕๗ เมตร ชวงนี้ฝนท้ิงชวง น้ําเลยไมทวมขัง แตถาเขาฤดูฝนน้ํา

ทวมขังเต็มพื้นที่ ขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณา 

 

/นายสุดใจ... 

 



๕ 
 

นายสุดใจ วงศขุมดิน  ผมไมเขาใจท่ีมาท่ีไป ขอใหอธิบายเหตุผลความจําเปนที่เปนความ 

สมาชิกสภาเทศบาล เดือดรอนของชาวบานเหตุผลท่ีจะโยกยายโครงการ จากเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ผูบริหาร ชี้แจงรายละเอียด แสดงความคิดเห็นกอนที่จะลงมติ 

นายเปร บุญเฮา  ถนนเสนหลักท่ี งบประมาณ อบจ. คือเสนไปตรงหนองตะเคียน 

ประธานสภาเทศบาล  สวน ถนนแยกสายตรี ๕ ไปถึงวัด เปนโครงการเสริมผิวแอสฟลติคอนกรตี ที่

จะเอายางมะตอยไปราดทับ ระยะทาง ๒๖๗ เมตร เพราะชาวบานเดือดรอน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดโครงการ

ละ ๑ หมูบาน ผมยังติดตามการดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

๒๕๖๔ ยังไมไดดําเนินการสักโครงการ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ในความของความซ้ําซอน เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ๒๕๖๔ แตละหมูบานจะไดรับโครงการละ ๑ โครงการ และ หมูที่ ๑๓ ไดถนน 

๑ เสน แตตอนน้ี หมูที่ ๑๓ ไดรบังบประมาณ ๑๐ ลานกวา จากงบประมาณ

ของ อบจ. สวนโครงการที่ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมนั้น เพื่อปองกันน้ํา

ทะลักมาท่ีหมูท่ี ๑๓ เหมือนกัน และผูบริหารก็ไมทราบวางบประมาณจะโอน

มาเทาไหร หลายโครงการจึงมีความจําเปนตองโอนจากหมวดเงินเดือน

บุคลากรที่ยายไปและตอนนี้ที่ขอโอนยังไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดเพราะไมมี

งบประมาณ และโครงการที่ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมประชาชนได

ประโยชนมากกวา ดวยนโยบายของผูบริหารที่วาปองกันไมใหน้ําไหลกระทบ

หมูที่ ๑๓ เหมือนกัน โครงการหมูที่ ๑๓ ไดทําสัญญาไปแลวอยูระหวางการ

จัดซ้ือจัดจาง ทําไมตองมากระจุกตัวอยูที่ หมูที่ ๑๓ ของปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ขอแบงไปไดไหม เสนทางท่ีเขาเดือดรอน หมูที่ ๕ หมูที่ ๓ เสนทางชํารุด 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ตัดงบประมาณจากคาบุคลากรเขาไปเสนตรงน้ี ผมถามชางแลว 

ปลัดเทศบาล จากถนน ๒๒๔ – ลาดยางเดิมมันทับซอนแนนอน ๑๐๐% ไปสรางแกไข

ปญหาของประชาชน จะเอาไปทําตรงไหน ไดทั้งคอนกรีตไดทั้งถนนลาดยาง 

เงินเหลือจาย การดาํเนินโครงการมันทับซอน ๑๐๐% นาจะโยกโครงการ

เพ่ือใหไดประโยชนท้ังสองฝาย หางบประมาณไปแกไขปญหาความเดือดรอน 

ทับถนนลาดยางเดิมของเงินเหลือจาย ไดประโยชนไปอีกสองตอ 

นายบุญชู ธรรมสาร  ผมขอขอบคุณที่เล็งเห็นความเดือดรอนของหมูบาน มันทับซอนครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ไมใชผมมาตีรวน สมาชิกทานที่เคยตราเทศบัญญัติป ๖๔ โปรดไดช้ีแจงใหที่

ประชุมไดรบัทราบ โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ หมูที่ 

๑๓ ชาวบานไดรับผลกระทบประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน ที่ไดรับความ

เดือดรอนจากน้ําทวมขัง เดือดรอนจริงๆครับ ขอบคุณ อบจ.ที่เอางบประมาณ

ลงมาให เปนความประสงคของชาวบานที่มาพูดในวันนี้เปนความเดือดรอน 

 

/จริงๆวันนี้... 



๖ 
 

 จริงๆ วันนี้เปนอํานาจของสภาฯ เพ่ือความถูกตอง หมูที่ ๑๓ ไดโครงการมาก

ทานก็เห็นดีเห็นงามดวย ไมใชการประชุมงายๆ ขอใหเล็งเห็นความสําคัญ ถา

มีงบประมาณอยาไปโยกดําเนินการเลยครับ ผมขอเถอะ เพราะโครงการเสริม

ผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓ เปนเสนไปหาวัดสายตรี ๕ 

ไมใชเสนหลักแนนอน 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  -โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓ คือ 

ปลัดเทศบาล ถนนคอนกรีตทับลาดยาง ผมพูดในขอกฎหมาย มีความซ้ําซอนแนนอน 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  -ทุกหมูบานคือผลประโยชนของพี่นอง น้ําที่ไหลลงมาจากหมูที่๙-๑๐  

ประธานสภาเทศบาล ไหลลงหมูที่ ๑๓  ใหไหลลงหวยตาเขียว เขื่อนเมฆา น้ําไมลงอาจไมทวม 

นายบุญชู ธรรมสาร  - ผมเคารพที่ประชุม โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต บานสาย 

สมาชิกสภาเทศบาล ตรี ๕ หมูที่ ๑๓ เปนเสนแยกสายตรี ๕ ไปหาวัด ประธานสภายืนยันเพ่ือความ

ถูกตอง สอบถามชางตองรูหนาที่ งบประมาณแตละบาทคือภาษีของพ่ีนอง

ประชาชน ไมไดแตกแยก ผมขอสอบถาม สท.เดิม ไมอยากรบกวนเวลาใหมาก 

นายสุดใจ วงคขุมดิน  ทานประธานสภาใหเหตุผลดีมาก แกไขปญหาตนทาง เร่ืองความ 

สมาชิกสภาเทศบาล เดือดรอนมีทุกหมูบาน ขอแสดงความดีใจกับหมูที่ ๑๓ ท่ีไดรับงบประมาณ

จาก อบจ.  หมูท่ี ๑๐  ในฤดูฝนชาวบานเดือดรอนน้ําปาไหลหลากมาหลายป

แลว ผมเห็นดวย 

บุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ควรตั้งงบประมาณใหมทาํโครงการนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายจุรีพร เก้ือทาน  เชื่อวาพ่ีนองไดคัดสรรทุกทานมาทําหนาท่ีเปนฐานเสียงใหประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาล ดีใจสมาชิกของทานทําหนาที่ไดดีเย่ียม ม. ๑๓ ไมนาเปนโครงการโยกยาย เรา

เขามาไมใชแคพัฒนาหมูใดหมูหนึ่ง ตรงไหนที่มันจําเปนเรงดวนตนเหตุ เห็น

ดวย โครงการหมูที่ ๑๓ จะมีถนนลาดยางจาก อบจ. ดิฉันเขามาในสมัยนี้ ดิฉัน

จะรวมพัฒนาทุกหมูบาน เห็นดวย หมูที่ ๑๓ ไดงบประมาณหลายลาน ขอให

ใจกวางๆ และเห็นดวยที่จะโยกโครงการมาแกไขปญหาความเดอืดรอน 

นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ถนนสายตรี ๕ แยกไปวัด เดือดรอนจริงๆหนาฝนน้ําจะทวมสายตรี ๕ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย  เห็นใจ หมูที่ ๑๐ หมู ๙ เดือดรอนมากเสนน้ีก็จําเปน สวนเสนสายตรี  

สมาชิกสภาเทศบาล ๕ ตรงไหนมันตัน มันลาดชัน ไดพิจารณาเห็นความสําคัญจุดนี้ดวยครับ 

นายเปร บุญเฮา  พวกผมเขาใจมาโดยตลอดโครงการหมูท่ี ๑๓ เปนถนนลาดยางทับ 

รองประธานสภาเทศบาล คอนกรีต ขอใหชี้แจง 

 

 

 

/สิบเอกสุวิทย... 

 



๗ 
 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ผมขอยืนยัน โครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟลติคคอนกรีต 

ปลัดเทศบาล  บานสายตรี ๕ คือขอกฎหมายเปนการทาํถนนคอนกรตีทําลาดยาง  ไม

ซ้ําซอนแนนอน รอยเปอรเซ็นต ไมใชลาดยางทับคอนกรตีอยางสมาชิกเขาใจ 

นายบุญชู ธรรมสาร  การไปทําถนนดินเพื่อการเกษตรลงลูกรงั หมูที่ ๑๐ 

สมาชิกสภาเทศบาล มันก็แกไขปญหาไมจบ จงจําคําพูดผมไว ไมสามารถแกไขปญหาน้ําทวม 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เห็นดวยกับโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบานสายตรี 

เลขานุการนายกฯ พัฒนา ๓ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชน น้ําปาไหลหลาก 

นายคูณ ปกคําไทย  ตามที่ปลัดไดกลาวมา นายกฯคนที่ผานมา 

สมาชิกสภาเทศบาล ควรแกไขวางทอ ทําบล็อกคอนเวิส เพื่อแกไขปญหา 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  การแกไขปญหาควรเลือกกลุมใหญมากกวาคนกลุมนอย เมื่อน้ําปา 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ น้ําไมมีที่ไปอยากทําตนทางนี้กอนจึงมาตั้งจายเปนรายการใหม สวนโครกงาร

หมูที่ ๕ ควรไปตราไวในเทศบัญญัติป ๖๕  

นายอรรถ ปกคําไทย  ทําแลวก็ทวมเหมือนเดิมคงเปนไปไมได ชางก็ตองคํานวณ แบงสันน้ํา 

รองนายกเทศมนตรี ใหเปนคลองลงหวยตาเขียว หวยเมฆา ถายกระดับถนน น้ําก็ไมสามารถไหลมา

ที่ หมูที่ ๙ หมูที่ ๑๑ ทานตองไปดูความเปนจริง ถาไมปลอยลงเขื่อนทวม ตอง

รูหลักความเปนจริงการเดือดรอนตองไปดูดวยตา การระบายน้ําทานไมเขาใจ 

คันคู คลองระบายสายตรี ๕ หนองตะเคียน ไมทวมน้ําสวนใหญไปหนองปรือ

อีกทางลงไปเขื่อน สายตรี ๔ มันแบกน้ํา มีคลองอยูใตเข่ือน ฝายบริหารมอง

ความสําคัญ สายตรี ๕ การแกไขตองทําที่ตนทาง ทําแลวไมผิดหวัง อาจไม

ทวม 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ขอนําเรียนอยู ๒ เรื่อง ดังนี้คะ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ๑. ตามบัญชีการขอโอนงบประมาณรายจาย ในการขอโอนคร้ังที่ ๑๒ 

ขอใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบระบุท่ีมาแผนหนาที่เทาไหร ลําดับที่เทาไหร  

  ๒. ขอฝากโครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร บานสายตรี

พัฒนา ๓ สถานท่ีดําเนินโครงการติดแนวเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา การ

ดําเนินโครงการมีภาวะเสี่ยงที่จะเขาไปเขตอุทยานหากมีการวางทอ จึงขอให

ไดรบัหนังสืออนญุาตจากอุทยานใหชัดเจนในการดําเนินการโครงการและขอ

ทราบแนวเขตทีช่ัดเจนจากเจาหนาที่อุทยานกอนดําเนินโครงการ เพื่อปองกัน

การกระทําการของเจาหนาที่ การสั่งการของผูบริหารและ ความเห็นชอบจาก

สมาชิกสภา เพราะเร่ืองราวดังกลาวนี้เคยมีปญหาตัวอยางที่อุทยานแหงชาติ

เขื่อนศรีนครินทร หรอืเพชรบูรณมาแลว ที่มีลักษณะโครงการซอมแซมและ 

 

/ปรับปรุงถนน... 

 

 



๘ 
 

ปรับปรุงถนนลูกรงั ของเทศบาล ที่มีความผิดในการกอสราง การแผวถางทาง 

ไดทําหนังสือขออนุญาตแลวอุทยานตอบอนุญาตแตเทศบาลมีความเขาใจวา

ในคร้ังถัดไปสามารถเขาทําไดเลย ซึ่งตองมีการขออนุญาตเปนคร้ังคราวไปและ

ครั้งที่เขาไปดําเนินการไดรุกล้ําในเขตพ้ืนที่อุทยาน จึงถูกดําเนินคดี ทั้ง พรบ. 

ปาไม พรบ. ปาสงวนแหงชาติ และพรบ.อุทยานแหงชาติ และบทกําหนดโทษ

คอนขางหนัก 

นางจุรีพร เกื้อทาน  ฝากทานนายกฯไดชี้แจงใหชัดเจน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บานสายตรพัีฒนา ๓ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ไดยื่นหนังสือขออนุญาตปรับปรุงแนวเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา รอการ

ตอบหนังสือจากอุทยานแหงชาติตาพระยา หากยังไมไดรับหนังสือตอบรับก็ยัง

ไมดําเนินโครงการฯ 

  อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา ๖๘ ลําดับที่ ๔๔ 

แกไขครั้งที่ ๑ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ

การเกษตร บานสายตรีพัฒนา ๓ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท ทานใด

เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบ ๗ เสียง ยกไมเห็นชอบ ๓ เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอแจงการลงมติที่ประชุมใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ๗ เสียง 

    สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ ๓ เสียง  

    สมาชิกสภางดออกเสียง ๒ เสียง 

 ๔.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังบานหนองปรือ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  ขอใหเลขานุการไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ กําหนดไววา การโอนเงิน 

งบประมาณรายจายในงบลงทุน   โดยการโอนเพ่ิม   โอนลด   ที่ทําให

ลักษณะ   ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปจายเปนรายการใหม   

ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอนายกฯ ไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

/นางวิไลวรรณ... 



๙ 
 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   - ขออนุมัติสภาตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนน 

นายกเทศมนตรี   ลูกรังบานหนองปรือ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท เนื่องดวยประชาชนไม 

สามารถสัญจรผานได ถนนเปนหลุมขนาดใหญ ประชาชนจึงตองใชสวน

ยางพาราของชาวบานในการสัญจร ซึ่งมีความเดือดรอนและอาจเกิด

อุบัติเหตุในการสัญจรได 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอใหปลัดไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ปลัดเทศบาล    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  

งบลงทุน หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสราง

สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรงุถนนลูกรังบานหนองปรือ งบประมาณ

กอนโอน ๐ บาท จํานวนเงินที่โอน ๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 

๕๗,๐๐๐ บาท 

โอนลด 

แผนงานการศกึษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร  

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน 

งบประมาณอนุมัติ ๑,๑๑๑,๖๘๐.๐๐  งบประมาณกอนโอน ๘๕๕,๑๖๐.๐๐ 

จํานวนเงินที่โอน ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ งบประมาณหลังโอน ๗๓๗,๑๖๐.๐๐ 

บาท 

เหตุผล 

 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจาย

เปนคาโครงการปรบัปรุงถนนดินลูกรัง บานหนองปรือ หมูที่ ๕ ขนาดผิว

จราจรกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หรอืมีผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๓๗๕ 

ตารางเมตร เกรดเกลี่ยบดทับเรียบรอย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจรญิ 

กําหนด แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ หนา ๖๘ ลําดับที่ ๔๓ 

แกไขครั้งที่ ๑ 

นายบุญชู ธรรมสาร   เปนหวงเร่ืองงบประมาณในหมูที่ ๕ อยากใหทําใหมั่นคงไมตองทํา 

สมาชิกสภาเทศบาล  หลายครั้ง มีความสําคัญมาก หากมีงบประมาณใหดําเนินการใหเสร็จเลย

นายคูณ ปกคําไทย   โครงการหมูท่ี ๕ ถนนขาดทุกเดือน ขาดทุกป  

สมาชิกสภาเทศบาล  ชางออกแบบถูกไหม เอาลูกรังไปลงก็ยังไมจบ ควรยกระดับ ๔๐-๖๐ เมตร 

    ตองการทําถนนใหถาวร  

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ชางคํานวณมาใหเทานี้ นาจะเพียงพอตามรายการชาง 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

 

/นายบุญชู... 



๑๐ 
 

นายบุญชู ธรรมสาร   ลงลูกรงัเลย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอรรถ ปกคําไทย   งบประมาณหาหมื่นเจ็ดพันที่ชางคํานวณพอไหม 
รองนายกเทศมนตรี  สามารถแกไขปญหาไดจริงไหม 
นายบุญชู ธรรมสาร   ทําปนี้ก็ขาดอีก ถาจะแกไขจริงๆ ใหชางคํานวณใหมเถอะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาฯ ไมวาหรอกครับ การคํานวณงบประมาณไวเพียงหาหมื่นเจ็ดพันเปน 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาทําแลวก็ขาดอีกเชนเดิม ควรถมดินใหสูงเอา
ลูกรังลงใหเต็มแกไขปญหาคร้ังเดียวใหจบ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   งบประมาณตอนนี้มีจํากัด 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
นายคูณ ปกคําไทย   ยกใหถึง ๖๐ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๑๐ เมตร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเปร บุญเฮา    ผมไดไปรวมตรวจสอบกับกองชาง และวัดไดระยะทาง 
รองประธานฯ   ความยาวประมาณ ๒๗๕ เมตร ความลึกหลุม ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร 
    ถนนขาด 
นายอรรถ ปกคําไทย   ถนนเสนน้ีติดที่สวนยาง 
รองนายกเทศมนตรี 
นายบุญชู ธรรมสาร   เสนอประธานสภา ขอมติเลยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบาน

หนองปรือ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนพน

ศรีษะ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอแจงการลงมติที่ประชุมใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง 

    สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ - เสียง  

    สมาชิกสภางดออกเสียง - เสียง 

    ๔.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม โครงการวาง 

ทอระบายน้ําสายตรี ๖ เหนอื งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  ขอเชิญนายกฯไดชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ถนนเสนนี้ไมไดตั้งไวเทศบัญญัติ และไมทราบมากอนวาถนนจะขาด 

รองนายกเทศมนตรี และปองกันไมใหขาดมากขึ้นจึงควรดําเนินการแกไขโดยเร็ว เพราะอีก ๕-๖ 

เดือน งบประมาณ อบจ ถึงจะดําเนินการได 

 

/นายสุดใจ... 

 



๑๑ 
 

นายสุดใจ วงศขุมดิน  ขอใหดําเนินการเพราะกลัววาจะขาดมากกวาน้ี 

สมาชิกสภเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร  เรียนทานประธานสภาฯ ขอใหปลัดไดชี้แจงที่มาของงบประมาณ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  โอนลด  

ปลัดเทศบาล แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลการ 

 หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทรายจายเงนิเดือนพนักงาน 

งบประมาณอนุมัติ ๑,๑๑๑,๖๘๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๘๕๕,๑๖๐ 

จํานวนเงินที่โอน ๑๑๘,๐๐๐ งบประมาณหลังโอน ๗๓๗,๑๖๐  

  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 

หมวดรายจายคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค โครงการวางทอระบายน้ําบานสายตรี ๖ เหนือ งบประมาณ

กอนโอน ๐ บาท จํานวนเงนิที่โอน ๑๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 

๑๑๘,๐๐๐ บาท  

  เหตุผล เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือ

จายเปนคาวางทอระบายน้ํา บานสายตรี ๖ หมูที่ ๓ วางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร ๒ แถวๆละ ๑๑ ทอน จํานวน ๑ จุด เทลีนยาแนว

เรียบรอยตามแบบมาตรฐานของทางหลวงชนบท พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ 

ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หนาที่ ๓ ลําดับที่ ๘ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโครงการวางทอระบายนํ้าบานสาย

ตรี ๖ เหนือ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพน

ศรีษะ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอแจงการลงมติที่ประชุมใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง 

    สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ - เสียง  

    สมาชิกสภางดออกเสียง – เสียง 

 
 
 

/๔.๔ ขออนุมัติ... 



๑๒ 
 

 ๔.๔ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหกับ นางช้ืน 

โมหมุน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมจํานวน 

๑๒ เดือน เปนเงิน 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน 

เลขานุการสภาเทศบาล  การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจตราเงินขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น   (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ขอ ๔๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ และการ

ตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิ 

การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘  

“ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชเงินสะสมได โดยไดรับ

อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ

ที่เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการท่ีจัดทํา

เพ่ือบําบัดความเดือนรองของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว 

(๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายเปนคาใชจายดาน

บุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณ

รายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสา

ธารณภัยเกิดขึ้น 

(๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่ง

ปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงนิสะสม

นั้นเปนอันพับไป 

ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึง

ฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพใน

ระยะยาว” 

/นายวิริยะ... 

 



๑๓ 
 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ขอใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน 

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบน้ีใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจายเปนรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดอืน โดยจายเปน

เงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุหรือนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเปนหนังสอืจากผูมีสิทธิไดรับเงนิ

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และเทศบาลตําบลบึงเจริญไดดาํเนินโครงการสราง

หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต

ปรากฏวามีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพ และยังไมไดรับเงินจากโครงการ

ดังกลาว จํานวน ๑ ราย นางชื้น โมหมุน เนื่องจากขาดเอกสารการมอบ

อํานาจรบัเงินแทนและไมมายืนยันหมายเลขบัญชีธนาคาร จึงตองระงับการ

จายเบี้ยยังชีพตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดอืนกันยายน ๒๕๖๓ รวม

จํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ทําใหเงนิจํานวนดังกลาวตกเปน

เงินสะสมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับ

ผูสูงอายุรายดังกลาว จึงไดทําหนังสือขอทําความตกลงเพ่ือยกเวนการปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

เก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ ขอ ๘๙ เพ่ือใหเทศบาลตําบลบึงเจริญใชเงนิสะสมเบิกจายเปนเงิน

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหกับนางชื้น โมหมุน  

นายบุญชู  ธรรมสาร   ผมยังไมเขาใจหัวหนากองสวัสดิการสังคม นางชื้น โมหมุน ได 

สมาชิกสภาเทศบาล  เสียชีวิตไปแลว ถาอนุมัติใหสภาเทศบาลตองรับผิดชอบ การเบิกจายเงิน  

๑๒,๐๐๐ บาท ใหผูเสียชีวิตถูกตองหรือไม เหตุใดถึงไดโอนเงินใหคน

เสียชีวิต ขอใหปลัดชี้แจง 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  นางชื้น โมหมุน แสดงตนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ปลัดเทศบาล   มรณะเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เขามารายงานตัวกอนเสียชีวิต 

จึงขอยกเวนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘๙ และผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ เพื่อเปนการ

บรรเทาความเดือดรอนใหกับผูสงูอายุรายดังกลาว จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๔ 

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  

 

/๒๕๔๗... 



๑๔ 
 

๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๖๘/

๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และคาํสั่งจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๖๖๔๓/

๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เร่ือง การมอบอํานาจใหแกรองผูวา

ราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

และสาธารณสุขอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย (ผนวก 

ค ขอ ๙.๖ การอนุมัติใหยกเวนการปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม) อนุมัติ

ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘๙ โดยใหเทศบาลตําบล

บึงเจริญใชเงินสะสมเบิกจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับ นางชื้น โมหมุน 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ จํานวน ๑๒ เดอืน รวมเปน

เงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ตามที่ขอทําความตกลง ทั้งนี้ในข้ันตอนการเบิกจายใหถือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของโดย

เครงครดั และกรณีผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเสียชีวิตลง มรดกของ

บุคคลนั้นตกทอดแกทายาทตามกฎหมาย 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบการอนุมัติจายขาดเงินสะสม

เบิกจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ใหกับ นางชื้น โมหมุน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมจํานวน ๑๒ เดือน เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอแจงการลงมติที่ประชุมใหท่ีประชุมทราบดังน้ี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภายกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง 

    สมาชิกสภายกมือไมเห็นชอบ - เสียง  

    สมาชิกสภางดออกเสียง – เสียง 

    ขณะเวลา ๑๒.๐๐ น. พักการประชุม ๑๐ นาที 

      ..................พักการประชุม ๑๐ นาที............. 

ที่ประชุมพรอมครบองคประชุมขอเปดการประชุม 

 

 

 

/๔.๕ การคัดเลือก... 



๑๕ 
 

๔.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนเพ่ือแตงต้ังเปน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

(๑) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถ่ิน 

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน    กรรมการ 

(๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน   กรรมการ 

(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนถิ่น  กรรมการและเลขานุการ 

(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕)และ(๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 

และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ขอใหทานสมาชิกไดคัดเลือกจํานวนสามทานเปนคณะกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาทองถ่ิน โดยเสนอที่ละหนึ่งคนและขอผูรบัรองสองคน 

นายบุญชู ธรรมสาร   ขอเสนอ นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

สมาชิกสภาเทศบาล   

นายใบ เอี่ยมสะอาด   ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   ขอเสนอนายสุดใจ วงคขุมดิน เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล    

นางเน็ง นามวงค    ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปรีชา ภูมินา    ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

/นายปรชีา... 

 



๑๖ 
 

นายปรีชา ภูมินา    ขอเสนอ นายคูณ ปกคําไทย เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาล    

นายสะเวียง ศรสีวัสดิ์   ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุดใจ วงคขุมดิน   ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ในเร่ืองที่มีผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ให

ประธานสภาเทศบาล  ถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดวย ใหสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนนี้ 

เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. นายสะเวียง ศรสีวัสดิ์ 

๒. นายสุดใจ วงคขุมดิน 

๓. นายคูณ ปกคําไทย     

๔.๕ การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนเพ่ือแตงต้ังเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ

เลขานุการสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๓) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนหนาที่ประธาน

คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของ

คณะกรรมการ 

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔ ) และ (๕) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ขอใหทานสมาชิกไดคัดเลือกจํานวนสามทานเปนคณะกรรมการ

ประธานสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเสนอที่ละหนึ่งคนและขอผู 

รับรองสองคน 

นายคูณ ปกคําไทย   ขอเสนอ นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ เปนคณะกรรมการติดตามและ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

/นายคูณ... 

 



๑๗ 
 

นายคูณ ปกคําไทย   ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายใบ เอี่ยมสะอาด   ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางเน็ง นามวงค    ขอเสนอ นายบุญชู ธรรมสาร เปนคณะกรรมการติดตามและ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   

นายพิชัย วงคพรหมศิลป   ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปรีชา ภูมินา    ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   ขอเสนอ นายพิชัย วงคพรหมศิลป เปนคณะกรรมการตดิตามและ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   

นางเน็ง นามวงค    ยกมือรับรองคนที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ยกมือรับรองคนที่ ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ในเร่ืองที่มีผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ให

ประธานสภาฯ   ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย ใหสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนสามคนนี้ 

เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. นายบญุเลี้ยง โทสันเทียะ 

๒. นายบุญชู ธรรมสาร 

๓. นายพิชัย วงคพรหมศิลป 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมขออนุญาตประธานนําเรียนไปยังผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอแกไขปญหา หมูท่ี ๖ ที่ไดรับความเดือดรอน 

นางจุรีพร เกื้อทาน   ขอแสดงความคิดเห็น เสนทางคุมบานนอย ทางเชื่อมคอนกรีต 

สมาชิกสภาเทศบาล  ภายในหมูบานมีรถแม็คโครว่ิงผาน มีน้ําขัง และไปเสนทางเชื่อมทางการ 

เกษตรหมูบานดวยไดพิจารณา เสนทางเสนนี้ทางสัญจรของหมูบานในการทํา

การเกษตร 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ไฟฟาสองสวาง ชาวบานไดรับความเดือดรอนขอฝายบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรงใหดวย หมูที่ ๓ 

นายคูณ ปกคําไทย   ไฟฟาสองสวางมีรานคาขายกวยเต๋ียว หมูที่ ๘ เดือดรอน น้ําทวม
สมาชิกสภาเทศบาล  ขังอยูหนาบาน น้ําเยอะมาก เห็นควรวางทอและถมดิน 
 

/นางจุรีพร... 



๑๘ 
 

นางจุรีพร เกื้อทาน   ชวงท่ีคณะผูบริหารไดมอบถุงยังชีพ เสนทางชํารุดมากบริเวณหลัง

สมาชิกสภาเทศบาล  บานผึ้ง หมูที่ ๑๐ ผูใหญบานฝากมาใหดูแลดวย ซึ่งเปนน้ําหลากเซาะถนน 

ชํารุด 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  เทศบาลไดทําหนังสือใหอุทยานแหงชาติตาพระยา 

ปลัดเทศบาล   รับทราบและรอการตอบรับ 

งบประมาณเหลือจาย ถนนที่ไดรับสนับสนนุนาจะคอนขางแนนอน 

หมูที่ ๘ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไมมีปญหาแตอยางใด  และจะ

ไดมาอีกเสนหน่ึงสงใหกรมฯ ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อกรมฯ ผลักมาให

เทศบาลจะไดอนุมัติจัดซื้อจัดจาง คือเทศบาลจะหางบประมาณจากขางนอก

ใหมากที่สุดที่จะพัฒนาทองถ่ินเรา ประมาณ ๔๖ ลานนาจะพรอมที่จะ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของงบประมาณของเทศบาลมีนอยไมเพียงพอในการ

พัฒนา เจาหนาที่สวนที่เกี่ยวของจึงตองของบประมาณจากภายนอกเพื่อมา

พัฒนาตําบล 

บานผึ้งรอยรัง ทางจังหวัดไดกําหนดตรวจประเมิน ในวันที่ ๑๘ 

มิถนุายน ๒๕๖๔ จึงหารือกับ พัฒนาชุมชนอําเภอบานกรวดในการปรับภูมิ

ทัศน ในวันเสารน้ี จึงเรยีนทานขอใหไปกําลังใจในการเตรียมการ เพราะเยอะ

มากที่ยังไมเรียบรอย การประกวดมีความสําคัญ เปนศักดิ์ศรีของตําบลบึง

เจริญ ๑ใน ๒๓ ในการชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม

สมเด็จพระเทพฯ ขอเชิญทุกทานรวมดวยชวยกัน ความสะอาด ปลูกผักสวน

ครัวรั้วกินได  ตําบลบึงเจริญไดเปรยีบเพราะมีตนทุน ที่ไดรับสนับสนุนจาก

การทองเที่ยว ลาดจอดรถ และผลงานที่ทําใหตําบลบึงเจริญเจริญรดุหนา 

เพราะวัดปาพระสบาย ตอนนี้กําลังกอสราง ขอใหไปชวยดู ทําไมถึงอยากใหมี

ความรักสามัคคีกัน เม่ือเรามีโอกาสไดเขามาพัฒนา นายก อบจ. สส. ทานเปน

คนนารัก สิ่งที่ไดรับมาดวยความรูจัก จึงขอฝากเรียนทานวาใหตรวจสอบ

โครงการที่ไดรับมา บานผึ้งรอยรังเทศบาลตําบลบึงเจริญทําจัดซื้อจัดจาง 

คณะกรรมการ การทองเที่ยวไดมาตรวจประเมินโครงการแลว ซึ่งเลขานายกฯ 

ที่ปรึกษาฯ เปนตัวแทนไปประชุม ใหทานไปรวมประชุมทานก็ตองไป เห็นควร

ดําเนินการตามที่การทองเท่ียวฯ เสนอ ไปตอนรับทานของบประมาณก็จะงาย

ขึ้น อีก ๓ เดือน ผมก็เกษียนแลว ขออําลา และงบประมาณของเทศบาลตําบล

บึงเจริญขณะนี้มีนอยมาก ขาดไปสิบหกลานกวา ในเดือนกันยายนล็อตสุด

ทายจะมาหรือไมแลว หากไมมีงบพัฒนาก็พัฒนาลําบาก 

สวนเรื่องไฟฟาวางแผนอยูวาจะเอาเงินจากสวนไหน ไฟฟาสํารวจไป

แลวแตละหมูบาน หากยังไมครบขอใหแจง เพ่ือที่จะไดประมาณการคาใชจาย

และจะหางบประมาณจากสวนไหนไดบางเพื่อมาแกไขเรื่องไฟฟา 

/นางวิไลวรรณ... 

 



๑๙ 
 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   จังหวัดจะลงมาประเมินบานผึ้ง ไดงบประมาณสนับสนุนเปนวงเวียน 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ บานผึ้งรอยรัง และทางเดินรอบสระน้ํา 

หมูที่ ๖ ไดใหรองนายกอรรถ และชางไปสํารวจ และจะไดแกไขและ

บรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เร่ืองไฟฟาสมาชิกสภาเทศบาลไดแจงมาแลว รองบประมาณหากมี

ความพรอมจะดําเนินการทันที 

เร่ืองกวยเตี๋ยวลุงเดช จะไปตรวจสอบอีกคร้ัง 

เร่ืองทอ หมูที่ ๘ หมูที่ ๑๑ จะบรรจุไวในเทศบัญญัติป ๖๕ 

การขอโครงการตองขอขอบคุณเจาหนาที่ ที่สงโครงการ และชาวบาน

ไดรบัประโยชน 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ทานมีความเดือดรอนตรงไหนใหแจงเรื่องมา ขณะน้ีหมู ๒ เดือดรอน

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ เร่ืองการใชน้ํา 

     เร่ืองหอกระจายขาวหากมีปญหาก็ใหแจงมา 

นายบุญชู ธรรมสาร   เร่ืองการแกไขปญหาของหมูท่ี ๒ ไดหารือกับทานพิชัย แลวาจะ 

สมาชิกสภาเทศบาล  บรรจุไวในเทศบัญญัติป ๖๕ 

นายสุดใจ วงคขุมดิน   เห็นดวยที่จะไปคุยกับชาวบานกอน จะไดทราบปญหาที่แทจริง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เร่ืองไฟฟาสองสวาง จะไดทราบจุดท่ีชํารุด อยากสอบวาถาซอมจุดที่ชํารุด 

แลว ตอขยายไปอีกไดไหมและสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณใด และ

สอบถามฝายบริหาร วัดปาพระสบาย เกี่ยวกับโครงการกอสรางพิพิธภัณฑ

เกี่ยวกับโครงการกอสรางพิพิธภัณฑงบประมาณเทาไหรจนแลวเสร็จ 

นางจุรีพร เกื้อทาน   นโยบายของนายกฯ อยากใหดําเนินโครงการกิจกรรมแตละหมู 

สมาชิกสภาเทศบาล  งานขาดํา อยากใหสมาชิกสภาทุกทาน ฝายบริหารไดมีนโยบาย ดิฉันเห็น 

ตําบลขางเคียงบริการดานงานขาวดําอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนใหการบริการ 

ทั้ง ๑๓ หมูบาน 

นายสมบัติ ดีลอม    แจงประชาสัมพันธดวยอําเภอบานกรวดไดรับรายงานจากกํานัน 

รองนายกเทศมนตรี  ผูใหญบานในเขตทองท่ี แจงวาไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคลัมป  

สกิน ข้ึนในพื้นที่ และอาจเกิดการแพรกระจายของโรคภายในพ้ืนที่ขยายเปน

วงกวางขึ้นและสถานการณในปจจุบันไดมีโค –กระบือ ของราษฎรปวยและ

ตายดวยโรคดังกลาวเปนจํานวนหลายตัว ทําใหราษฎรผูเลี้ยงสัตวไดรับความ

เดือดรอนจํานวนมาก อําเภอบานกรวดไดดําเนินการรายงานเหตุดวนสาธารณ

ภัย ใหจังหวัดทราบแลว และผูเลี้ยงสัตวใหไปข้ึนทะเบียนรายใหมภายในวันที่  

 

 

/๑๘ มิถุนายน... 

 



๒๐ 
 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทําการผูใหญบานของแตละหมูบาน เพื่อลดการ

แออัดที่ปศุสัตวอําเภอ สวนในหลักเกณฑการชวยเหลือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  จังหวัดบุรีรัมย ไดออกประกาศเขตโรคระบาดสัตว โรคลมัป สกิน ตามมาตรา  

นายกเทศมนตรี   ๒๑ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหทุกหมูบาน  

ทุกตําบล ทุกอําเภอในเขตจังหวัดบุรีรมัย เปนเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมป 

สกิน ในโคและกระบือ หากเกิดเหตุใหรีบแจง 

    งานขาวดําบริการทุกเขต บางงานอาจไมไดแจงหรือมีการรองขอใหชวยเหลือ 

นายบุญชู ธรรมสาร   โฆษกในพิธีการงานขาวดํามีความสําคัญ หากงานไหนฐานะยากจนก็

สมาชิกสภาเทศบาล  ไมสามารถจางโฆษกได จึงเห็นควรใหสมาชิกสภาทานท่ีมีความรูความสามารถ  

ทานสุดใจ วงคขุมดิน เปนโฆษกงานพิธีการประจําตําบล 

นายสุดใจ วงคขุมดิน  หากติดตอมาผมก็ยินดีใหความชวยเหลือ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เสนอผูชวยเหลือโฆษก จํานวน ๔ ทานคือ ประธานสภา, สะเวียง ศรีสวัสดิ์, 

คูณ ปกคําไทย , ปรีชา ภูมินา 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน   ฝาก หมูที่ ๒ ประปาหมูบาน ไดประสานประปาสวนภูมิภาค

ปลัดเทศบาล   สวนภูมิภาคละหานทรายแลว ยินดีรับโอนและตองทําความตกลงกับการ 

ประปาสวนภูมิภาคเขต ๘ อุบลราชธานี ที่ตองโอนเพราะแกไขปญหาหลาย

รอบแลวไมจบ ประชาชนไดรับความเดือดรอน  ใหทานสมาชิกไดประสาน

ความพรอมวาจะประชาคมวันไหน 

๑. จํานวนครัวเรือนที่ไดรบัผลกระทบ 

๒. ประสานกับชางกอนท่ีจะโอนใหกับประปาสวนภูมิภาค ประชุม

ประชาคมหมูบาน จะไดเสนอใหประปาละหานทราย เพ่ือสง

ประปาสวนภูมิภาคเขต ๘ อุบลราชธานี 

นายบุญชู ธรรมสาร   รอผูใหญบานหมูที่ ๒ ในการเปดประชุมประชาคม 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   มีทานเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีผมขอปดการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 

 

เลิกประชุม -  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  

                                                                  -สุกัญญา พวงเพชร-    ผูจดรายงานการประชุม 

                  (สุกัญญา พวงเพชร) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 

/คณะกรรมการ... 



๒๑ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยแรก 

(สมัยที่ ๑)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวา

ถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

(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 

 


