
 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอ้ือวิรยิะโยธิน  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
๒. นายคูณ ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๓. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายปรีชา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นางจุรีพร เก้ือทาน   ตาํแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๗. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๐. นายใบ เอ่ียมสอาด   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๒. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 
ผูไมมาประชุม      ลา จํานวน ๑ ทาน คือ นายเปร บุญเฮา รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง  นายกเทศมนตรตีาํบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกฯ 
๕. นายศรชัย ศรตีมัภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๘. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๙. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๐. นางฉัตรชญา คาํยา   ตาํแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๑. นายยงยุทธ เชือกรัมย  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๑๒.นางสาวจุรีรัตน บุญชม  ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวรัชนี คะโลรมัย  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางเรณู เชียงรมัย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล 
๑๕. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยว 
๑๖. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

 

/เร่ิมประชุม... 



๒ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อ 

นายเปร บุญเฮา รองประธานสภา ลากิจ เมื่อครบองคประชุมแลว จึงเชิญ

สมาชิกเขาหองประชุม โดย นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน ตําแหนง ประธานสภา

เทศบาล เปนประธานในท่ีประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ไดเชิญประธานสภา

เทศบาล จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาไดดําเนินการเปด

ประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - ประกาศสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ประธานสภาเทศบาล              เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   สมยัสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดประกาศสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

ประจําป ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๕ ลง

วันที่  ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบขอ ๒๒ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจําป ๒๕๖๔ ระหวางวันที่ 

๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ในวันนี้ นายเปร บุญเฮา รองประธานสภาเทศบาล ไดขอลากิจ จํานวน ๑ วัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๒ /๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานุการสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ หากไมมีมติขอรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

ดวยมติรับรอง ๑๐ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

/ระเบียบวาระ... 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง ญัตติ การสรรหาผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   การสรรหาผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการธรรมาภิบาล 

ประธานสภาเทศบาล จังหวัด ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงหนังสือสั่งการ เชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   หนังสืออําเภอบานกรวด ดวนที่สุด ที่ บร ๐๙๑๘/ว๑๔๐๒ ลงวันที่ ๔ 

เลขานุการสภาเทศบาล ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การสรรหาผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนกรรมการ       

ธรรมาภิบาลจังหวัด ดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการ    

ธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๕ ไดกําหนดใหทุกจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ        

ธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาค

ธุรกิจเอกชนในจังหวัด เปนกรรรมการ มีอํานาจหนาที่ตามขอ ๒๒ ของระเบียบ

ฯ ในการสอดสอง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของ

รัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  โดยท่ีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป       

นับแตวันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายชื่อกรรมการเปนราย

จังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย ในสวนของกรรมการผูแทน

สมาชิกสภาทองถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไมได

เปนสมาชิกสภาทองถิ่น เปนเหตุใหพนจากตําแหนงตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่

แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๙ (๓) บัดนี้ ไดมีสมาชิกสภาเทศบาลเรียบรอยแลว จังหวัด

บุรีรัมยจึงใหอําเภอดําเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ผูแทน

สมาชิกสภาทองถ่ิน ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 

  ในการนี้ อําเภอบานกรวดจึงขอใหทานในฐานะประธานสภาเทศบาล 

จัดประชุมสมาชิกสภาเพ่ือเลือกกันเองใหไดผูแทน จํานวน ๑ คน และแจง

รายชื่อผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกยังอําเภอตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ภายในวันที่ 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผูแทนท่ีไดรับการคัดเลือกและผูรับรอง ๒ ทาน 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ผม ขอเสนอ นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
นางจุรีพร เกื้อทาน  ผูรับรองคนที่ ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

/นายคูณ ปกคําไทย... 
 



๔ 
 

นายคูณ ปกคําไทย  ผูรับรองคนที่ ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  หากไมมีทานเสนอชื่อเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบ 

ประธานสภาเทศบาล คดัเลือกให กระผม นายวิริยะ เอ้ือวิรยิะโยธิน เปนผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 หากเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนพนศรีษะ 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายบุญชู ธรรมสาร  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ในวาระอื่นๆ มีชาวบาน 

สมาชิกสภาเทศบาล ไดแจงใหกระผมไดรบัทราบและใหนําเรื่องเขาที่ประชุมสภา เรื่องถนนเชื่อมหมูที่ 

๗ ตําบลบึงเจริญ ถึงหมูที่ ๑๐ ตําบลปราสาท ไดชํารุดเสียหาย ไมสามารถเดนิทาง

สัญจรไปมาได อยากฝากใหประธานสภาไดเสนอใหผูบริหารไดลงไปตรวจสอบ 

เพราะถนนเสนน้ีเปนถนนเพ่ือการสัญจร ระหวางหมูที่ ๗ ถึงหมูที่ ๑๐ ซึ่งถนนเสน

นีแ้ตกอนก็สัญจรไปมาคอนขางไปยากอยูแลว และมีหนวยงานมาทําแกมลิง มีการ

ขุดวางทอทําใหถนนขาด รถไมสามารถสัญจรเดนิทางผานไดสะดวก  ฝากเขาที่

ประชุมพิจารณาดวยครับ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  -ผมขอสอบถามผานทานประธานสภาไปยังทานนายก สมัยท่ีแลวได 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมกันเงินไวในป ๒๕๖๔ แตละโครงการดําเนินการถึงไหนแลว จัดซื้อจัดจาง

หรือยัง เร่ืองไฟฟาสองสวางไดดําเนินการถึงไหนแลวและขอใหเรงเร่ืองเสียงตาม

สาย เพราะชวงนี้ฝนยังไมมาขอใหเรงดําเนินการ 

นางจุรีพร เก้ือทาน  -ขอขอบคุณแทนพ่ีนองชาวตําบลบึงเจรญิ ทานไดยกมือใหผานทุก 

สมาชิกสภาเทศบาล โครงการเขาเทศบัญญัติในป ๖๕ และขอบคุณ คณะผูบริหารไดบําบัดทุกขบํารุงสขุ

ทุกๆหมูบาน ของพ่ีนองประชาชน ขอชื่นชมผูบริหารคะ 

เร่ืองถนนหมู ๑๐ ซอยบานผึ้ง ชาวบานลงเฟส วาผูบริหารไมไดไปดูแล 

ขอฝากผูบริหารลงไปดูและชวยแกไขปญหารองระบาย  

วันที่ ๑๐ ชาวบานหมู ๗ เสียชีวิตลง ไดขอความชวยเหลือเจาหนาที่

เทศบาลทางเบอรสายดวน และเจาหนาที่ไดรับสายและใหความชวยเหลืออยางดี

ขอขอบคุณคะ บุคลากรทํางานดีมากขอชื่นชมคะ 

 ชาวบานฝากมาเรื่องปญหาของผูสูงอายุเร่ืองการจายเบี้ย เกิดปญหาใน

เร่ืองการรับเบี้ย มีความประสงคอยากใหจายตามหมูบานเหมือนเดิม เพราะ

ผูสูงอายุไมสะดวกในการใชบัตรเอทีเอ็ม 

เร่ืองถังขยะจะไดไหม ขอนําเรียนไวเทานี้คะ 

 

/นายคูณ ปกคําไทย... 

 



๕ 
 

นายคูณ ปกคําไทย  ผมมีเร่ืองขอความอนุเคราะห เทพื้นศาลาพักศพ ผมไดนําซองกระฐิน 

สมาชิกสภาเทศบาล สามัคคี เทพ้ืนศาลาสังเวช หมูที่ ๘ เวลาฝนตกเฉอะแฉะมากครับ เลยไดจัดทําเปน

กระฐินสามัคคีจึงมาบอกบุญพ่ีนองครับ  

  อยากใหดูแลซอมแซมถนน หมูท่ี ๘ ถนนเสนนี้ หมู ๘, ๑๑ ผานทุกวัน

เปนหลุมเปนบอ และอีกท่ีคือ สิ้นสุดคอนกรีตศาลาหมู ๘ ไปวัด ผมวาฝนยังไม

หมด และผมเคยเสนอไป ๒๒๔ ไปสี่แยกสายตรี ๖ เกิดอุบัติเหตุบอย ขอให

ผูบริหารแกไขใหดวย ฝนตกทีไรสัญจรลําบากทุกครั้ง ขางทางหญาขึ้นรก รอง

ระบายก็ไมดี ขอใหคณะผูบริหารแกไขใหดวย 

นายสุดใจ วงศขุมดนิ  ถนนท่ีชํารุด ระหวาง ถนนเชื่อม หมูที่ ๔ และ หมูท่ี ๘ ผูบริหารไดไปดู 

สมาชิกสภาเทศบาล แลว แตผมขอนําเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรบัทราบ 

  ไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน จากบาน ผูชวยวีรพล ไปหานายสุวิทยยัง

ไมมีไฟฟาใช ชวงนี้ยังพวงไฟเพื่อนบานใชอยู ขอใหกองชางไดไปสํารวจประเมินดู

วาใชก่ีตน เสาไฟฟายังเขาไมถึง 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  ชาวบานฝากถามถนนลาดยาง หมูที่ ๑๓ เรื่องดําเนินการถึงไหนแลว  

สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบานลําบาก รถหนักวิ่งผานเยอะ ขอใหคณะผูบริหารตอบวาถนนเสนนี้

ดําเนินการถึงไหนชาวบานอยากทราบครับ 

นายคูณ ปกคําไทย  ชวงนี้เปนงบประมาณใหมแลว ฝนก็จะเบาลงแลว ถนนท้ัง ๑๓ หมูบาน 

สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลบึงเจริญ มีชํารุดเปนหลุมเปนบอ หรือทอชํารุด มี บานหนองปรือชํารดุ ๒ ที่   

และหมูที่  ๑ หมูที่ ๑๐ หมูท่ี ๙ แตชวงนี้ยังมีฝนอยู ถาฝนหยุดอยากใหไปชวยดูแล

ใหดวย อยากใหไปแกไข หนาบานยายจันทร หมูท่ี ๑๑ กัดเซาะมากแลว ไมอยาก

ใหถนนขาด และคุมนอย หมูที่ ๑๑ ขอใหไปดูทุกหมูบานครับ ตาปูสาย ๘ สัญจร

ตลอด  และอีกเสนทางการเกษตร สัญจรมาก ถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ หมูที่ 

๑๐,๑๑ ถนนเสนนี้คนหลายๆอําเภอผานทุกวัน ไปดูแลดวยทางไปเขื่อน ทางไป

สวนปา สัญจรทุกวัน ขนน้ํายางพาราผาน ถือวาสําคัญมาก อยากใหชวยดูแลให

ดวย ขอบคุณครับ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  สายตรี ๕ สัญจรลําบากเหลือเกิน ฝากใหนายกฯติดตามใหดวยนะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  มีทานใดเพิ่มเติมครับ ถาไมมีขอใหนายกไดชี้แจง ตอบคาํถามสมาชิก 

ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ทาน สท. บุญชู สอบถาม หมูที่ ๗ –หมูที่ ๑๐ ใหชางและคณะผูบริหารไป 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ สํารวจ ในชวงหนาฝนถนนชํารุดไปเยอะ ตอนน้ีเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจที่ตองขอและ

สงภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ในสวนที่จะของบประมาณเราจะขอทั้งตําบลคะ 

 

/ทานบุญเลี้ยง... 
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  ทานบุญเลี้ยงสอบถามเร่ืองกันเงนิ เทศบาลจะดําเนินการไป ๔ โครงการ

กอน และเห็นหนังสือขออนุมัติแลว จะเรงรีบดําเนินการนะคะ  สวนเทศบัญญัติป 

๖๕ ตองรอกอนคะ 

 เรื่องของไฟฟา ขออนุญาตสํารวจถนนกอน พายุจะเขาวันที่ ๑๑ แลวให

ทางชางแจงปฏิทินวาวันไหนบาง ให ผอ.ชาง ประสานทางสมาชิกสภาเทศบาล

สํารวจรวมกัน  

เสียงตามสายขอใหผูใหญบานเขียนหนังสือสงมายังเทศบาล จุดที่จะให

เทศบาลเขาไปดําเนินการ 

ขยายเขตไฟฟาใหผูใหญทําหนังสือมาเลยคะ และจะใหชางลงไปสํารวจ  

เพ่ือขอใหไฟฟาไดสํารวจตอไป 

เร่ืองเบี้ยผูสูงอายุ ตองตามสถานการณโควิด ทานใดที่ยังไมฉีดวัคซีน 

ขอใหไปฉีดวัคซีน ครบ ๗๐ % ขึ้นไป เพ่ือจะไดงายตอการพัฒนา และ ให หัวหนา

ฝายพัฒนาชุมชน แจงใหทานทราบ ชวงนี้เปนชวงรับสมัครผูสูงอายุ  

เบอรสายดวน ทุกทานควรมีเบอรไว เวลาเกิดเหตุสามารถแจงได

ตลอดเวลา มีเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โทรศัพท ๐๙๔๕๒๖๙๖๑๖  

เร่ืองถนน ชวงนี้เปนหนาฝนมีนํ้าหลาก ถนนชํารุดเยอะ แตดวย

งบประมาณจํากัด ขอใหทําความเขาใจกับพ่ีนองประชาชนเรากอน รอใหฝนหมด

กอนไดไหม  

ถนน ๒๒๔ บริเวณแยกสายตรี ๖ เราทําหนังสือไปขอกรมทาง อาจจะชา 

อาจตองเอาถนนไปเกรดกอน เราจะทําอะไรตองแจงทางหลวง เดี๋ยวใหทานรอง

ประธานไปประสานคะ   

  ท้ัง ๑๓ หมูบาน มีหมูใดที่ยังไมมีกระฐินสามัคคี รบกวนทานประสานและ

แจงอีกทีก็ได สรุปวามีหมู ๑ ๒ ๗ ๙ ๑๒ ที่ยังไมมีกระฐนิสามัคคี 

  วันนี ้บริจาคโลหิต เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดไปรวมบริจาคอาหาร 

  ขอใหหัวฝายพัฒนาชุมชน ชี้แจง 

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  เรียนทานประธานสภา การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ และผูพิการ สําหรับ 

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  ผูสงูอายุปงบประมาณ ๒๕๖๖ เกิดกอน ๒ ตุลาคม ๒๕๐๖ ผูสูงอายุที่ยายมาใน 

พ้ืนท่ีตําบล หวงเวลาที่ข้ึนทะเบียน ตุลาคม- พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือน

มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สําหรับคนพิการที่มีบัตรพิการก็สามารถ

มาขึ้นทะเบียนไดตลอดครับ คนพิการตองทําหนังสือมอบอํานาจใหผูรับมอบ

อํานาจ กองสวัสดิการไดแจงผูใหญบานแลววาตารางออกวันไหนบางครับ รอ

สถานการคลี่คลายกอนครับคอยปรับอีกคร้ังครับ การแจกเบี้ยตองเปนการโอนเขา

บัญชีกอนครับในสถานการณโควิด 
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นายอรรถ ปกคําไทย  ผมจะไดเลาเร่ือง ถนนหนทาง น้ําดี ถนนไหลหลาก ไปเจอท่ีงานศพ 

รองนายกเทศมนตรี สายตรี๓ สายตรี ๔ ใต ทานรองครับไปดูถนนแกมลิงชลประทาน ฝนมาถนนทรุด 

รถว่ิงมาลําบาก ถนนสายนี้เชื่อมตําบลปราสาทถึงบึงเจริญ ถนนไหนที่สําคัญก็ตอง

ทํา 

  ทานคณู ทานมีรูปภาพ ฝายบริหารเห็นดวย คือเสนไปในสวนปา ใหชาง

ขอทีมงานดวย ตองเอาลูกรังมาลง 

  หมูที่ ๑ ธนาคารนํ้าใตดิน ตองรอฝนมาวาจะไดผลไหม 

  หมูที่ ๘ ตองลงลูกรงั คอนกรีตจาก บาน ผญ. ประถวน ทองประโคน 

บานตาลุน ก็สิ้นสุดตรงจุดนั้น 

  ไฟฟา ตองรอ ยังมีพายุอยู 

  หากทานสมาชิกประสงคบริจาค ลูกรัง ยินดีครับ 

  เมื่อวานรถชนกันสาหัสมากตรงสี่แยกลานมันไรทวีทรัพย สี่แยกควรมีปาย

เตือน ดวนที่สุดครับเรื่องนี้ 

นายบุญชู ธรรมสาร  ผมมีเร่ืองนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ผมไดคุยกับ ผอ.รร.บานตัวอยาง  

สมาชิกสภาเทศบาล เร่ืองการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียน อยากใหมาเปนจุดรวมที่เดียว 

  ผมขอไมคในหองประชุมสภา ยังสวนท่ีขาดเหลือ ๙ ตัว ใหความกรุณา

ดําเนินการในสวนนี้ใหไมคถือ อีก ๒ ตัว 

นายคูณ ปกคําไทย  น้ําประปาก็ไมไดพอใช ไหลชามาก หมู ๒ ๘ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ถนนลาดยาง หมูที่ ๑๒ จะลงงานไดชวงไหนครบั 

  หมูที่ ๑๒ ขาดเสาไฟฟาจากรานคาไปวัด 

  ขุดลอกถนน บานนายเรียบ มีการล้ําเสนทางอยางมาก ชาวบานล้ําไถปลูก

มัน อยากใหเทศบาลเอารถแม็คโครเล็กไปขุดรองน้ํา ยกคันคูใหสูงๆ  

  ซอมแซม ถนนขางบานตาพู ลึกมากเปนโศก  

  ครัวลุงเดช ถาฝนตก รถว่ิง กระเซนทุกคร้ังครับ 

นางฉัตรชญา คํายา  เร่ืองฉีดวัคซีน ในการสรรหาเด็กไปฉีดเปนอํานาจของสถานศึกษา กับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผูปกครอง สวนทองถ่ินมีอํานาจในการอํานวยความสะดวก รบั-สง เทานั้นคะ 

  ถนนท่ีทาน สท. คณู หารือใหคณะกรรมการหมูบานไปแจงนะคะ 

  รวมทุกทานรวมการวางพวงมาลา ชุดปกติขาว 

นายบุญชู ธรรมสาร  อยากขอความกรุณาทานนายกเทศมนตรีใหดําเนินการซื้อไมค 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  เปนครั้งแรก ในการรกัษาราชการแทนปลัด ผมพรอมจะทํางานกับทุก 

รองปลัดเทศบาล ทาน ขออนุญาตเบอรดวน มีเจาหนาที่ประจําตลอด ๒๔ ชม. มีเหตุใหออกเลย

ทํางานในเชิงรุก และเบอร ๑๖๖๙ ทานโทรไมเสียคาใชจาย 

/จัดทําแผน... 
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  จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ สติกเกอร เขาถึงการติดตอสื่อสาร  

  เร่ืองที่จะตองออกไปตรวจสอบ ตอนนี้อยูในชวงการสํารวจสงใหสวนที่

เก่ียวของ การขอรับงบประมาณจากภายนอกคงตองสงภายในอาทิตยละครับ คง

ตองปรึกษาทานอีกครั้งจุดไหนตรงไหนที่มีปญหาหนักๆ 

  เร่ืองการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ นาจะไมเกิน ๕๐ คน มีหนึ่งแหงที่ไดฝก

ในอําเภอบานกรวด เหลือ อีก ๑๐ แหงท่ียังไมดําเนินการ ถาระยะเวลาเบาบาง

จากโรคภัยแลว เราก็ตองดําเนินการ ระยะเวลา ๒ – ๓ วัน  

  วันพรุงนี้ ใหดําเนินการเพียงแค ๑๒ ทาน ฝายคณะผูบริหาร ๓ ทาน ส.ท. 

เขตละ ๓ ทาน ขาราชการ ๓ ทาน ในการวางพวงมาลา ชวงบายขอใหซักซอมเพ่ือ

ความสวยงาม 

  BIG CLANNING DAY ในวันที่ ๒๘ –๒๙ ณ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  

นางฉัตรชญา คํายา  ในวันที่ ๒๗ ทํา ๕ส และจะมีหนังสือเชิญทานรวมกิจกรรมคะ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เทศบัญญัติ ป ๖๕ เรื่องของตัวเลขคลาดเคลื่อน โครงการกอสรางสายตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี พัฒนา ๒ หมูที่ ๙ ศพด.เดิม มีการคลาดเคลื่อนตัวเลข อยากสอบถามงบประมาณ

วาถามีงบประมาณจะไปขัดแยงกันไหม 

  เสนถนน หมู ๘ ส.ท.คูณ ทานแจงวาหากเทศบาลมีโครงการมาทานตอง

ยินยอม 

นายคูณ ปกคําไทย  ถนนเสนนี้ชาวบานรื้อถอนมันสําปะหลังแลว และกําลังไถแปร 

สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลควรเอาแม็คโครไปทํารองระบายน้ํา เพราะเขายังไมปลูก 

  ประปาหมูที่ ๘ ๑๒  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  รถ FR ใชความเร็ว ขอใหปรับปรุงสัญญานเตอืนดวย 

ประธานสภาเทศบาล เร่ือง ขาวสารโซเชียล ใชเปนตัวหลักในการทํางานนาจะดีกวา ถาทําใหสื่อของเรา

เขมแข็ง ชาวบานเขาถึงนาจะดีกวา การออกสํารวจเสนทาง อยากใหทานชาง มี

สวนรวมดวยครับในพ้ืนที่ ทุกทานนาจะมีไลนทุกคน การเขาถึงปญหานาจะเขาถึง

ไดชัดเจนกวา  

นายอรรถ ปกคําไทย  ฝายบริหารเอารถไปขุดลอก ชาวบานกําลังแปรดินจะปลูกมัน  ตองมี 

รองนายกเทศมนตรี หลายสวนไปรวมกันชี้แจง ผูบริหารจะไปลงงานเลย เร่ืองแบบนี้เปนเร่ืองใหญ 

สมาชิกมี ๑๒ คน ชวยกันซิครับ ทานประธานคดิเห็นวาอยางไร 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  ผมเขาใจความหมายของทาน สท.คณู คือผูบริหารตองแกไขแหละครับ 

ประธานสภาเทศบาล ตองเขาไปเจรจา 

นายศรชัย ศรีตัมภวา  ผมขออานระเบียบ ใหที่ประชุมไดใชดุลพินิจรวมกัน ตามระเบียบ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ขอบังคบัการประชุม ขอ ๓๑ ในที่ประชุมสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทูถาม นายก

และรองนายกในงานที่เก่ียวกับงานในหนาที่ได นายกฯมีสิทธิที่จะไมตอบได 

/ผมและคณะ... 



๙ 
 

   ผมและคณะผูบริหาร ไดลงไปสํารวจถนนที่มีความเดือดรอนมากๆ

ตามลําดับ พยายามแกไขปญหาใหทั้งตําบล 

  เร่ืองไฟฟา เดอืดรอนท้ัง ๑๓ หมูบาน ดวยสภาพดินฟาอากาศเปนเหตุ

พยายามแกปญหา 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เสนทาง หมูที่ ๒ หมู ๕ ถนนขาด 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  เสนบานบึงนอย ไปสายตรี ๙ ชาวบานลําบาก  

  เสนหนองปรือที่ขาดก็จะสัญจรไปได 

  วันอาทิตย พ่ีนอง หมูท่ี ๖ ทานฝากขอบคุณ ผูบริหารที่เห็นความ

เดือดรอนของชาวบาน 

นายบุญชู ธรรมสาร  ในสวนของทานเลขาฯ ฝากไปยังผูบริหารอยากใหดูทุกหมูบาน แกไข 

สมาชิกสภาเทศบาล ปญหาเฉพาะหนากอน 

พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  ตามที่ทานเลขานุการนายกฯ ไดชี้แจงโครงการของกองชางจะนําเขาเดือน 

รองปลัดเทศบาล ธันวาคม สมัยที่ ๔ ตอไปครับ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไดทําหนาที่รวมกัน ชวยดู ชวยทํา 

นายกเทศมนตรี ชวยตรวจสอบ ขอใหไปชวยกันแกปญหา อยากใหประสานทางผูใหญบานดวย

เขียนใหดวย ขยายเขตไฟฟาเพ่ือขอใหไฟฟามาสํารวจ อยากขยายใหครบทุก

ครัวเรือน ถนนลาดยางหมูท่ี ๑๒ เทศบาลไดสงขอโครงการไปแลวตองรอ 

นายยงยุทธ เชือกรัมย  ขยายเขตไฟ ขอใหรวบรวมรายชื่อสงมายังเทศบาลเพ่ือเทศบาลจะไดสง 

ผูอํานวยการกองชาง หมวดการทาง ไมมีรถเตือนสัญญาณ เทศบาลดําเนินการไดเลย 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  มีทานใดเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีขอปดการประชุม    

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวาถูกตองแลว จึงลงลายมือ

ชื่อไวเปนหลักฐาน 

(ลงชื่อ)     -บุญชู ธรรมสาร- ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)  -ปรีชา ภูมินา-  กรรมการ 
            (นายบุญชู ธรรมสาร)                                             (นายปรีชา ภูมินา) 
 
 (ลงชื่อ)   -เน็ง นามวงค-  กรรมการ                (ลงชื่อ)  -พิชัย วงศพรหมศิลป -กรรมการ 
            (นางเน็ง นามวงค)                                              (นายพิชัย วงศพรหมศิลป)   
               ตรวจถูกตอง   
(ลงชื่อ)   –สะเวียง ศรีสวัสดิ์- กรรมการ/เลขานุการ  (ลงชื่อ)    - วิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน- 
           (นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์)                                           (นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน)   
                                                                             ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 


