
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   

ผูมาประชุม 

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

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง  นายกเทศมนตรตีาํบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๕. นายศรชัย ศรตีัมภวา   ตําแหนง ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
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 
๑๗. นายณัฐพงษ บุญโสดากร  ตําแหนง ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาละหานทราย 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  เลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบ ครบองค

ประชุม จึงเชิญสมาชิกเขาหองประชุม โดย นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน ตําแหนง 

ประธานสภาเทศบาล เปนประธานในที่ประชุม เลขานุการสภาเทศบาล ไดเชิญ

ประธานสภาเทศบาล จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาได

ดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - ไมมี- 

ประธานสภาเทศบาล               

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานกุารสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทกุหนา ถาทานผูใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ  

นายคูณ ปกคําไทย  - กระผมขอมติที่ประชุม แกไข หนาท่ี ๑ ผูเขารวมประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล ลําดับที่ ๑๑. นางภิญญาพัชญ สงนวน เปลี่ยนเปน นายยงยุทธ เชือกรัมย 

 หนาที่ ๘  บรรทัดที่ ๑๕ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เปลี่ยนเปน เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  - มีทานขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอมติ ทานใดเห็นชอบรับรอง 

ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑/  

๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – 

เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง เรื่องที่เสนอใหม 

๓.๑ พิจารณาการถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒,๓,๘ ใหการประปา

สวนภูมิภาค 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

เลขานุการสภาเทศบาล พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๒๑๕(๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือ

องคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให

มีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

/ระเบียบ... 
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  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการ

บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “ระบบประปาหมูบาน” หมายความวา ระบบประปาซึ่งเปนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาที่อยูใน

ความรับผิดชอบของการประปา สวนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการ

ประปาระบบหลักที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งขึ้น เพ่ือใหบริการ

ประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

  ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือ

ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเหตุผลและความจําเปนที่ไม

อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย

เพ่ือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผู

พิจารณาอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยกเวนการปฏิบัติขอหนึ่งขอใด

ตามระเบียบนี้ก็ได 

  ขอ ๑๖ กิจการประปาหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยมอบใหคณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 

  ขอ ๒๘ กรณีที่มีการยกเลิกการใชน้ํ าหรือโอนใหผู อ่ืน ตองแจงให

คณะกรรมการทราบเปนลายลักษณอักษร และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

เสียกอนจึงสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา มิฉะนั้นจะถือวายังเปนผูใชน้ําอยู และจะตอง

รับผิดชอบจายคาน้ําตามที่คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเรียกเก็บ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ขอใหนายกเทศมนตร ีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการถาย 

ประธานสภาเทศบาล โอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒,๓,๘ ใหการประปาสวนภูมิภาค เชิญครับ 

นางวิไลวรรณ นานรมัย  เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผูเขารวมการประชุมทุกทาน 

นายกเทศมนตรี เรื่องน้ําประปา หนาท่ีของเทศบาลคือการดูแล แตมีความจําเปนตองโอนใหการ

ประปาสวนภูมิภาค ซึ่งเดิมประปาหมูบานไดโอนใหการประปาสวนภูมิภาค

หลายหมูบานแลว และยังคงเหลือประปาหมูบานท่ียังไมโอนใหการประปาสวน

ภูมิภาค คือ หมูท่ี ๒, ๓, ๘, ๑๐, ๑๑ สวนหมูอ่ืนๆนอกจากนี้ใชนํ้าประปาสวน

ภูมิภาคหมดแลว ในวันนี้ถาเทศบาลขอทําเร่ืองถายโอนไปการประปาสวน

ภูมิภาค คงเหลือเพียง ๒ หมูบาน คือ หมูที่ ๑๐, ๑๑ สองหมูบานนี้สามารถ

บริหารจัดการน้ําประปาได ไมไดรองขอใหมีการถายโอน ในสวนแหลงผลิต

น้ําประปาสวนภูมิภาคทั้งอําเภอบานกรวด ตําบลบึงเจรญิเปนเจาของพื้นที่ 

/แตผูใชน้ํา... 
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แตผูใชน้ําไมไดใชบริการของการประปาภูมิภาค แตปจจุบันน้ีชาวบานประสบ

ปญหาการใชน้ําหลายประการ หมูที่ ๒ น้ําไมเพียงพอ เพราะแหลงนํ้าดิบที่ไมดี 

การสงนํ้าไมทั่วถึง หมูบานที่อยูต่ําไดใชน้ํา สวนท่ีสูงน้ําไหลไมสะดวก ลักษณะ

คลายหมูที่ ๓ หมูที่ ๘ การใชน้ําไมเพียงพอ มีทั้งบอน้ําดิบ และโซลาเซล ก็ยังไม

เพียงพอ ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่เทศบาลไดลงไปรวมประชาคมหมูที่ ๓ 

กลุมผูใชน้ําไดรองขอยกมือใหโอนไปกิจการประปาสวนภูมิภาค และเทศบาลได

ลงพื้นที่สํารวจ จึงนําเร่ืองเสนอสภาใหมีการพิจารณาการถายโอนใหการประปา

สวนภูมิภาค หวังเปนอยางยิ่งวาทางสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญจะเห็นดวย 

ชาวบานก็จะไดใชน้ําสะดวก และลดปญหาเรื่องการเก็บคาไฟของประปา

หมูบาน 

นายคูณ ปกคําไทย         เนื่องดวย ประปาหมูท่ี ๒,๓,๘,๑๑,๑๒ หมูท่ี ๘ มีการขุดสระ น้ําจึงไมพอ 

สมาชิกสภาเทศบาล จึงขอประปาหมูบาน หมูที่ ๑๑ มาชวย ตอมาหมูที่ ๑๑ มารองท่ีผมวาคาไฟฟา

เพ่ิม แตเก็บคาน้ําไมได เดี๋ยวนี้กลุมผูใชน้ําอยากใชน้ําประปาสวนภูมิภาคที่ผาน

การกลั่นกรองที่มีคุณภาพ  

หมูที่ ๒ คุมสายซอย กลุมผูใชน้ํา ฝากมาวา ขอโอนไปภูมิภาคดวย และ

ท่ีติดถนน ๒๒๔ ทอเมนประปาของภูมิภาคผาน จะเขาขายการถายโอนหรือไม 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย  หมูที่ ๓ ติดถนนทางหลวง ๒๒๔ ใชน้ําจากที่ไหนคะ 

นายกเทศมนตรี ตองเปนผูใชน้ําของประปาหมูบานถึงเขาหลักเกณฑสามารถถายโอนใหการ

ประปาสวนภูมิภาคได  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ผมขอใหทางคณะผูบริหาร ชวยเหลือครัวเรอืนที่ติดทางหลวงแผนดิน 

สมาชิกสภาเทศบาล หมายเลข ๒๒๔ ผมทราบวาทอประปาหมูบานผาน แตการใชประปาหมูบานไม

สะดวก จึงขอใหมีการถายโอนไปทั้งหมด 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  เรียนเชิญผูจัดการประปาภูมิภาค สาขาละหานทราย ขอเชิญทาน 

ประธานสภาเทศบาล  ไดชี้แจงหลักเกณฑวิธีการโอนประปาหมูบานใหกับประปาสวนภูมิภาคสาขา

ละหานทราย 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร  เรียนทานประธานสภา นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี สมาชิก 

ผูจัดการการประปาภูมิภาค สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญทุกทาน และผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล สืบเนื่อง

จากเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความประสงคจะโอนกิจการหมูบานที่เปนของ

หมูบาน โอนกิจการใหการประปาสวนภูมิภาค รับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการ

น้ําประปา ท่ีแจงความประสงค คือ หมูที่ ๒ บานบึงเกา  หมู ๓ บานสายตรี ๖ 

หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๒ เรื่องนี้ผมไดประสานกับทานปลัด ทานเดิมอยู   

ผมไมทราบวาทานเกษียณ ผมเขาใจวาทานจัดทําเอกสารเรียบรอยแลวเพราะ

ทานไดโอนหลายหมูบานแลว ลาสุด หมูที่ ๕ หนองปรอื ดําเนินการเปนไปดวย 

 

 

/ความเรียบรอย... 
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ความเรียบรอย ทางหมูที่ ๕ ประปาก็ไดปรับปรุงทอและระบบประปา เรื่อง

ปญหาทอแตกนาจะหมดไป ขณะนี้ไดของบประมาณในสวนของมิเตอร สําหรับ 

๓ หมูบาน ที่แจงรับโอนมา มีปญหาอยูท่ี หมูท่ี ๒ บึงเกา เพราะหมูที่ ๘ มีทอ

ประปาเต็มพื้นที่อยูแลว และ หมูท่ี ๓ บานสายตรี ๖ ตัวปลายทอของ หมูที่ ๓ 

พีวีซี ๒ น้ิว ติดกับทอประปาสวนภูมิภาคอยูแลว จึงไมมีปญหา แตนาจะมี

ปญหา หมูที่ ๒ บึงเกา ปลายทอประปาหมูบานหางจากประปาภูมิภาค ความ

ยาว ๕๖๐ เมตร เรื่องนี้ลักษณะคลายหนองปรือ เดิมกอนรับโอนเทศบาลไดวาง

ทอ ถาเขาลักษณะนี้เทศบาลตองวางทอประมาณ ๕๖๐ เมตร สวนข้ันตอน 

เทศบาลตองแจงความประสงคในการท่ีจะรบัโอนการประปาสวนภูมิภาค แลวมี

เอกสารเดิมที่เปนตัวอยางอยูแลว ใหเอาเอกสารเดิมมาเปนตัวอยางก็สามารถ

ดําเนินการไดเลย ประชุมสภา ประชาคม แนบบัญชีผูใชน้ํา ผังแนวทอ สวนเร่ือง

ประชาคมมีรายละเอียดวา ๑. มีความประสงคที่จะรับโอนกิจการประปา

หมูบานเดิมใหประปาสวนภูมิภาคดําเนินการ ๒. ยินยอมโอนทรัพยสิน 

สินทรัพยที่มีอยู ผูใชน้ํา ใหประปาสวนภูมิภาคดูแล ๓. ยินยอมรับคาบริการคา

น้ําทุกหลังคาเรือน ประมาณน้ีครบั 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  คาแรกเขาคิดเปนเกณฑอยางไรครับ 

ประธานสภาเทศบาล และในกรณี ท่ีทอเมนของหมูบ านไมผ านแตทอเมนของภูมิภาคผานจะ

ดําเนินการอยางไรครบั  

นายณฐัพงษ บุญโสดากร  ถารับโอนไมมคีาใชจายเลยครบั สวนกรณีท่ีไมไดใชน้ําประปาหมูบาน 

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค ใหนําเขาระบบบัญชีผูใชน้ําและติดตั้งมิเตอรใชน้ํา สวนกรณีทอเมนประปา

ภูมิภาคผานเขาลักษณะการขยายเขต ขณะนี้ไมมีคาประกันแลว จะคิดเฉพาะ

การเหมาจายสิบเมตรแรก ๓,๖๐๐ บาท ครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร  มีชาวบานติดถนนทางหลวง หมายเลข ๒๒๔ ประปาหมูบานไมไดผาน 

สมาชิกสภาเทศบาล เปนประชากร หมู ๓ ปญหาคือชาวบานตองการใชน้ําประปาสวนภูมิภาค ติดต้ัง

ไดเลยไหม 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร  ถาเมนประปาภูมิภาคผาน ก็ขอติดตั้งไดเลย คิดเหมาจายสิบเมตรแรก 

ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค ๓,๖๐๐ บาท  

นางวิไลวรรณ นานรมัย  กรณี หมูที่ ๓ ติดเสนทางหลวงแผนดิน ๒๒๔ ตรงขามเทศบาล  

นายกเทศมนตรี เปนพื้นที่ของหมู ท่ี ๓ ใช นํ้าบาดาล ไมไดใชน้ําประปาภูมิภาค แตมีทอเมน

ประปาภูมิภาคผาน ขอหารือดังนี้คะ 

๑. เทศบาลจําเปนไหมที่จะตองตอทอไป เพ่ือใหชาวบานไดเขารวมเปน

กลุมผูใชน้ํา 

๒. สามารถนํารายชื่อเขากลุมผูใชน้ําเลยไดไหม 

๓. ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ขอใหทานชี้ จุดที่ตองมีการวางทอ หาก

เทศบาลจะขอรับบริจาคทอจากทานไดหรือไม  

/นายเปร... 
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นายเปร บุญเฮา    ทอที่ไมไดใชแลว ขอรบับริจาคไดไหม 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   ทรพัยสินเปนของประปาไปแลว ผมขอปรกึษาทางกฎหมายกอนครับ 

ผูจัดการประปาภูมิภาค  และการรับโอนตองมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ 

นายศรชัย ศรตัีมภวา   ขออนุญาตสอบถามครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ๑. เร่ืองการคางชําระคาน้ํา 

    ๒. คาน้ํามีโอกาสจะขึ้นหรือไม 

    ๓. เจาหนาที่ที่หนวยเก็บเงิน เมื่อไหรจะมาประจําที่อําเภอบานกรวด  
นายณฐัพงษ บุญโสดากร  เรื่องการคางคาชําระ เร่ืองใบแจงหนี้ที่แจงผูใชนํ้า เร่ืองนี้คอนขางมี 
ผูจัดการประปาภูมิภาค  ปญหามาตลอด เปนปญหาระดับประเทศ ปญหาหลายอยางครบั ผูใชน้ําก็อาง

วาไมไดรับคาน้ําบาง คนอานมิเตอรก็ทิ้งภาระไวเยอะ ใบแจงหนี้ทิ้งไวบาน

ผูใหญบานบาง ผมพยายามแกปญหาใหดีท่ีสุดเรื่องการเก็บเงนิคาน้ําคอนขาง

ไกล ผมแกไขปญหาใหมารับเงินที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ พยายามทําใหดีที่สุด 

ซึ่งละหานทรายมี ๔ หนวยบริการ ละหานทราย บานกรวด ประคํา โนนดินแดง 

เรามีคนจํากัดจริงๆที่ละหานทราย ภารกิจคอนขางมาก แตก็อางไมไดครับ 

พยายามทําใหดีที่สุด เรื่องระบบทอแตก จะใหเจาหนาที่มาประจําเร่ืองทอเลย

ครับ ถามีงานใหญจริงๆเจาหนาที่ก็จะระดมกันมาชวย เรื่องการเก็บคาน้ํามี

ความหลากหลาย ผูใชน้ําเปนผูสูงอายุ คอนขางยากมากในการจายผานแอพ 

พยายามแนะนํา การออกพื้นที่เดือนละสามวัน จันทร อังคารท่ีอําเภอบานกรวด 

ศุกรท่ีหนองปรือ ผมนอมรับคําแนะนํา และผมจะพยายามปรับปรงุใหดีท่ีสุด มี

อะไรใหชวยเหลือ แจงโดยตรงท่ีผมได จะไดแกไขใหมันเร็ว แกปญหาใหดีท่ีสุด 

วันนี้ก็ทอแตกที่โนนดินแดง ภารกิจเยอะมากครับ อนาคตอาจแยกหนวยมาที่

บานกรวด เพราะบานกรวดเปนพ้ืนที่ใหญกวาทุกที่ ใหญที่สุด เรื่องคาน้ํามี

โอกาสข้ึนแตยาก ดวยคาน้ําข้ึนดวย ครม. ประปาเสนอเร่ืองการข้ึนคาน้ํายาก

มาก เพราะ ครม. มาจากผูแทนประชา ตางกันกับไฟฟาขึ้นไดเพราะมี

คณะกรรมการดูแล ไมตองผาน ครม. เพราะไมไดมาจากประชาชน เรื่องขึ้นคา

น้ําจึงยากมาก เขาก็พยายามดูแล อธิบายแลวอธิบายอีก มีโอกาสขึ้นคอนขาง

ยาก เรื่องหนวยเก็บเงินคาน้ํา ทางไลน แอฟฟเคชั่น ผมจะพยายามอธิบายให

ผูใชนํ้าเราทราบ วาสามารถจายทางโทรศัพท ไปโลตัส แม็คโคร ยิ่งงาย ไมตอง

เสียคาบริการ ผมพยายามทําใหเต็มที่ ครับ  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  การเชื่อมตอทอน้ําที่วาในหมูบาน อีกประมาณ ๖-๗ หลังคาเรือน  

ประธานสภาเทศบาล ไมมีเมนของหมูบานผาน แตมีเมนของภูมิภาคผาน ขอใหชี้แจง 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร  ในหลักเกณฑการรับโอน ตองเปนผูใชน้ําเดิมของประปาหมูบาน 

ผูจัดการประปาภูมิภาค   
 

/นายคูณ... 
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นายคูณ ปกคําไทย   การเชื่อมตอประปาภูมิภาคไมผานหมูที่ ๓ จะเชื่อมตรงไหน  

สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   ใหเชื่อมประปาหมูบานของหมูท่ี๒เชื่อมประปาหมูบานหมูที่ ๓ 

ผูจัดการประปาภูมิภาค 
นายคูณ ปกคําไทย   ขอสอบถาม ประปาที่รับโอน หมูที่ ๑ หมูที่ ๔ หมูที่  ๙  จะได 

สมาชิกสภาเทศบาล  เปลี่ยนมิเตอรใหใหมชวงไหนครับ 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   ผมก็อยากจะเปลี่ยนเพราะทอแตกบอย อยูที่งบประมาณดวย 

ผูจัดการประปาภูมิภาค  นาจะไดงบประมาณปนี้ครับ เราก็เหนื่อยเหมือนกันครับ สวน หมูท่ี ๔  

เหลือสายตรี ๘ ที่ตองเปลี่ยนทอ 

นายเปร บุญเฮา    หมูที่ ๒ เชื่อม หมูที่ ๓ เชื่อม หมูที่ ๘ แรงดันน้ําจะพอไหม  

รองประธานสภาเทศบาล  ทอจะแตกไหม  

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   ตนทางตองรี่นํ้าไว มิงั้นทอแตกบอย 

ผูจัดการประปาภูมิภาค  
นายคูณ ปกคําไทย   หมูท่ี ๘ ซอยที่สอง ยังไมไดวางทอของภูมิภาคผาน และน้ํา ๔ ทุมไม

สมาชิกสภาเทศบาล  ไหลเลย 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   ประปาจะรับโอนเฉพาะกลุมผูใชนํ้าเดิม และเรื่องน้ําประปาไมไหล 

ผูจัดการประปาภูมิภาค  มีการผลักน้ําไปขางบนใหไดมากที่สุดจึงทําใหน้ําไมไหล    

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ในสวนตรงนี้นาจะมีทางออก ตองดูระเบียบขอกฎหมายผนวกดวย 

รองปลัดเทศบาล   จะชวยเหลือพี่นองอยางไร ครั้งที่แลวในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ 

ประชาชนไดใชจายเงินสะสม ทอเดิมที่มีอยูแลว ขอเปนการอุทิศ ประสานทาน

ผูจัดการ หากได คาใชจายลดลงมาอีก เอามาใชงานตอได  ถาสุดแลวไมไดจริงๆ 

ตองคุยกันหลายๆฝาย ทั้งเน้ืองานและขอกฎหมายเชนกัน  

นายเปร บุญเฮา     ขณะนี้ทอเมนยังไมพรอม หากรับโอนไปกอนจะมีปญหาไหมครับ วันนี้

รองประธานสภาเทศบาล  หมูที่ ๒ เชื่อมหมูที่  ๓ ยังไมพรอม หมูที่ ๘ ไมมีบานเลขที่ กรณรัีบโอน ตองมี 

บานเลขท่ี รองรับ  

นายอรรถ ปกคําไทย   เรยีน ผจก.น้ําประปาสวนภูมิภาค บานหลังหนึ่งลงสองมิเตอรไมได  

รองนายกเทศมนตร ี  การขอบานเลขที่ ใหขอออกทับหนึ่ง ทับสอง ทบัสาม  

นางกมลทิพย ธรรมรกัษ   ถาไปขอเลขที่บานแลวทุกหมูบาน ถาไมมีเลขที่บานใชมิเตอรช่ัวคราว  

เจาพนักงานธุรการ  พอรับโอนเสร็จเขาก็จะไดทะเบียนบานเรียบรอยแลว 

นายยงยุทธ เชือกรมัย   ขอใหทานขอบานเลขที่ชั่วคราวไปกอน 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

/นายวิรยิะ... 



๘ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีท าน ใดจะสอบถามเพิ่ มหรือไมค รับ  หากไมมี ถือวาที่ ประชุม

ประธานสภาเทศบาล  ทราบ ในหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนในการถายโอนกิจการประปาหมูบานให 

การประปาสวนภูมิภาค 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   เมื่อ ท่ีประชุมทราบแลว ในความเดือดรอนของพี่นองประชาชน 

นายกเทศมนตรี   ตามที่ราษฎร กลุมผูใชนํ้า หมูที่ ๒,๓,๘ ประชาคมและนาํเรื่องใหสภาเทศบาลได 

พิจารณาดิฉันขอปรึกษานําเรียนที่ประชุมเปนการดวน ดิฉันขอเสนอใหมีการ

บรรจุญัตติการขอความเห็นชอบการถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ 

๒,๓,๘ ใหการประปาสวนภูมิภาค ไวในวาระการประชุมคราวถัดไป  

นายวิริยะ เอื้อวิรยะโยธิน  ขอหารอืที่ประชุมการขอมติเห็นชอบ จะนําเขาสูระเบียบวาระ 

ประธานสภาเทศบาล การประชุมในครั้งตอไปหรือไม 

นายบุญชู ธรรมสาร  กระผมเห็นดวยที่จะมีการประชุมเพ่ือขอมติเห็นชอบในคราวการ 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมถัดไป เพ่ือที่ครั้งนี้จะไดตรวจสอบดูเอกสารทรัพยสินการโอนใหรอบคอบ

เสียกอน กอนที่จะมีการขอความเห็นชอบการถายโอนกิจการประปาหมูบาน

ใหกับการประปาสวนภูมิภาค 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๒๘ ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินจะไดตกลงเปนอยางอ่ืนในคราวการประชุมน้ัน 

  ขอ ๓๘ วรรคสี่ ญัตติท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีการรับรอง

ตามวรรคหนึ่ง 

วรรคหา ญัตติดังตอไปน้ีอาจเสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถิ่นได 

  (๓) ขอปรกึษาหรือขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน 

  (๖) ญัตติท่ีประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยในการบรรจุ 

ประธานสภาเทศบาล  ญัตติการขอความเห็นชอบการถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒,๓,๘ ให 

การประปาสวนภูมิภาค ไวในคราวการประชุมสภาถัดไป ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    ท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง – เสยีง ไมเห็นชอบ- เสียง 

๓.๒ เรื่อง ขอร้ือถอนและขนยายหอถังประปาแชมแปน หมูที่ ๕ 

ตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

/นางสาว... 

 

 



๙ 
 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  มท๐๘๐๘.๒/ว๓๕๕๕ 

เลขานุการสภาเทศบาล  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลว 

เห็นวา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งกอสรางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจงแนว

วินิจฉัยขอหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการร้ือถอนสิ่งกอสราง 

 ๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจาง หรือการบ ริหารพัสดุ  ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัตินี้” ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงยกเลิก

เฉพาะเรื่องการพัสดุและการบริหารพัสดุท่ีขัดหรือแยงตามความนัยบทบัญญัติ

ขางตน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ขอ ๑๕๗ การตอเติม ดัดแปลง หรือร้ือถอนสวนใด

สวนหนึ่งในพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประเภทอาคารหรือ

สวนประกอบ ซึ่งเปนเล็กนอย เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความ

ปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ให

หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 

 “หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น” 

หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 

 ๒.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ บัญญัตินิยามคําวา งานกอสราง หมายความวา งาน

กอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด และการ

ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระทําอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง

เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวรวมท้ังงานบริการที่

รวมอยูในงานกอสรางนั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของ

งานนั้น 

/การรื้อถอน... 



๑๐ 
 

 การรื้อถอน  หมายถึง การรื้อหรือการดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือนํ า

สวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดหรือ

บางสวนออกไป 

จึงขอใหพิจารณา หากการดําเนินการดังกลาว ไมมีผลกระทบตอ

โครงสรางหลัก หรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือไมมีความจําเปนตอง

มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการหนวยงานของรัฐ

สามารถดําเนินการจัดจางในลักษณะอ่ืนท่ีมิใชการกอสรางได หรือ หากการ

ดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความ

ปลอดภัย หรือมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาดําเนินการหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการจัดจางในลักษณะงาน

กอสราง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ดวยราษฎร หมูท่ี ๕ บานหนองปรือ ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด 

นายกเทศมนตรี   ไดทําหนังสอื เมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๓ บานหนองปรือไดขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค 

บริโภคน้ําในการใชชีวิตประจําวันดวยความลําบากทําใหทางเทศบาลไดจัดสรร

งบประมาณชวยเหลือแกไขปญหา และเชื่อมตอนํ้าประปาหมูบานเขาสูระบบ

ประปาภูมิภาค  มีน้ําใชสะดวกและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และเม่ือตนเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท่ีผานมา มีพายุฤดูรอน ทําใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิน และหอถังสูงประปาหมูบาน บานหนองปรือ หมูที่ ๕ คุมสายซอย

ไมไดใชงาน และเกามาก อาจทําใหเกิดการพัง ลมทับบานเรือนของประชาชน

ในหมูบาน และพื้นที่ในการติดตั้ง หอถังสูงน้ําประปาไดอยูในพ้ืนที่สวนบุคคล

และอาจทําใหเกิดความเสียหายได จึงไดขอความอนุเคราะหมายังเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ ใหมีการร้ือถอน โยกยายไปเก็บไวที่อ่ืนเพื่อความปลอดภัย 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหท านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้ แจง

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณการดําเนินการร้ือถอน 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ไดรับขอรองเรียน ขอยายหอถังสูงแคมเปน ไมไดใชนานแลว 

รองปลัดเทศบาล รก.  จําเปนตองนําเร่ืองใหสภาไดรับทราบ ตองนํามาเก็บไวท่ีเทศบาลกอน 

ปลัดเทศบาล และอยูในประเภทครุภัณฑ ตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุตอไป ในสวน

งบประมาณคือกองชาง ใชวิธีการจางเหมาบริการ รถเครนขนาดใหญ ในการร้ือ

ถอนและขนยาย  

นายคูณ ปกคําไทย  ประมูลไปเลยไดไหม เขาสูกระบวนการจําหนาย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 

/นางวิไลวรรณ... 

 



๑๑ 
 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย   ขอใหรื้อถอนกอนคะ 

นายกเทศมนตรี    

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ หากไมมีผมขอ

ประธานสภาเทศบาล  ความเห็นสมาชิกสภาเทศบาลเห็นดวยหรือไมในการรื้อถอนและขนยายหอถัง 

ประปาแชมเปน หมูท่ี ๕ ตําบลบึงเจริญ หากเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม    เห็นดวย ๑๑ เสียง งดออกเสียง – เสียง ไมเห็นดวย – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เก้ือทาน  ดิฉันเขาไป หมูที่  ๗ บานสายตรี ๔ ใต ถนนลาดยางนั้นชํารุดเปน 

สมาชิกสภาเทศบาล อยางมาก ใชชีวิตประจําวันคงไมสะดวก ฝาก สท. เสนอในที่สภาแหงนี้ ใหลงไป

ตรวจสอบดูแลแกไขปญหาตรงนี้ ยังไงก็ขอแจงท่ีประชุมสภามีสวนเกี่ยวของไดลง

พ้ืนท่ีไปตรวจสอบดวย ในคราวถัดไป เรื่องขอไฟฟาสองสวาง ทางผูนําหมูบานแจง

มา จํานวน ๘ จุด ๘ หลอด  มีคนสัญจรผานมาเปนจํานวนมาก ทางเขาหมูที่ ๗ 

เขื่อนเมฆา ขอใหเพ่ิมจุดนี้ไปอีกหนึ่งจุด แจงใหท่ีประชุมรับทราบ เทานี้คะ  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ยังเหลือเวลาอีก ๒-๓ วันจะหมดสมัยประชุมสมัยที่สาม ยังสามารถ 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมไดอีก อยากสอบถามโครงการ ท่ีกันเงนิไว ดําเนนิการถึงไหนแลว ชี้แจงให

สภารับทราบดวย อีกไมก่ีวันประชุมอีกรอบหนึ่ง อนุมัติไปหลายโครงการแลว ๗ – 

๘ โครงการ ดําเนินการก่ีโครงการ อยากสอบถามผูบริหาร  

นายคูณ ปกคําไทย  ผมอยากนําเรียนทานนายกฯวา หมูที่ ๘ สมยัผูใหญคําภูทําใหชาวบานมีท่ี 

สมาชิกสภาเทศบาล อยูอาศัย ตอนนี้เปนเสนทางเกา ไมไดสัญจร ขอความกรุณานายกฯ ไปดูดวย หมูที่ 

๑๑ วันน้ันฝนตก ผูบริหารไปไมถึง หมูท่ี ๑๑ และตาปู 

นายเปร บุญเฮา  ผมไมระบุหมู ตําบลบึงเจรญิ ถนนชํารุดแทบทุกเสน ออกซอมแซมหมูที่  

รองประธานสภาเทศบาล เดือดรอนกอน ขอใหสํารวจ หมูท่ี ๒ และ หมูที่ ๕ ตรงไหนเรงดวนของบซอมแซม  

นายสุดใจ วงศขุมดนิ  ผมมีเร่ืองท่ีจะแจงใหสภาแหงนี้ อีกครั้ง ชาวบานถามผมเลย ผมตอบไมได 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง บานบึงนอย  วาจะทําก็ยังไมเห็น เงียบๆไป สงสัยจะ

ไมไดหละมั้ง ผานสภาแหงนี้ ตอบชาวบานอีกครั้งหนึ่ง เขาจะไดเตรยีมความพรอม 

สภาของเราจะชวยเขา เรื่องตอไปก็เกี่ยวกับ สนามกีฬาของเรา ชวงน้ีปลายฝนตน

หนาวแลว จัดงานในครั้งตอไป พื้นไมเสมอ ฝากทานประธาน ผูบริหาร ไดเตรียม

จัดพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดงานกีฬาในคร้ังถัด 

 

 

/นายอรรถ... 

 

 



๑๒ 
 

 

นายอรรถ ปกคําไทย  ผมจะตอบสมาชิก ทานบุญเลี้ยง ทานสุดใจ หลายๆ ทาน สําคัญท่ีสุดตอง 

รองนายกเทศมนตรี ชวยเหลือชาวบานกอน ขั้นตอนท่ีฝายบริหารลงไปดู มันรับไมไหวจริงๆ ปน้ีน้ําแรง 

น้ํามันเกาะเซาะถนนขาดหมดแลว ขอจัดลําดับความเรงดวน งบประมาณคงไม

เพียงพอ หมู ๕,๒ วัดปาไปสายตรี ๙ สําคัญมาก อันน้ีขาดเลย ถอยหลังไมได เปน

ทางเลี้ยวคดดวย ก็ยังพอหลบได ไมรูสายตรี ๕ มีไหม ที่ผมพูดลําบากจริงๆ 

เทศบาลจะเอารถแม็คโครไปชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนกอน  

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  บาดาลของหมู ๑ เกิดการแตกราว ผมไปก็ถูกสอบถาม ไดแจงไปที่ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี กรมทรัพย แลวนะครับ  

นายบุญชู ธรรมสาร  ไดรับการสอบถาม เขต ๒ เขต ๑ อยากขอคําชัดเจนทางคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ปลดล็อคแลว งานกีฬา ในชวงตนฤดูหนาว อยากขอความกรณุาทางคณะผูบริหาร 

พอจะจัดไดไหม อยากใหจัดหละครับในความเห็นสวนตัว  

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  โครงการที่ทานปลัดเคยพูดไวเนาะ โครงการเก่ียวกับสถานกีฬาที่ได 

สมาชิกสภาเทศบาล มาตรฐาน  สถานที่เรามันพรอม ขอฝากโครงการดวยครับ 

นายสุดใจ วงศขุมดนิ  ผมถามยังไมหมด ผมลืม ผูสูงอายุฝากถามผมวา ทาน สท. ไดเปน สท. 

สมาชิกสภาเทศบาล แลว จะเขาฤดูหนาวแลว ปนี้มีแนวทางการชวยเหลือจากเทศบาลอยางไรในชวง

ฤดูหนาว 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  เร่ืองไฟฟา ของ สท.จุรีพร เปนการซอมแซม หรือเพ่ิมใหม 

รองนายกเทศมนตรี เพ่ิมใหมจะแจงไปยังการไฟฟา ขอใหสงรายชื่อมาคะ ไฟฟา ถนน จะลงพ้ืนท่ีแลว

คะ วันที่ ๒๗-๒๙ จะทําบิ๊กคลีนนิ่งเดย  พรุงนี้จะมีการอบรมภาคเชา และประชุม

ผูปกครองนักเรียนภาคบาย  

 ถนนขาด จํานวน ๓ เสน เปนงบซอมแซมดําเนินการไดเลยเปนอํานาจ

นายกฯ งบประมาณมีนอย ตองทําใหคุมคา รอใหฝนหยุดกอน พายุจะเขาอีกวันที่ 

๒๘ การกันเงิน ทุกโครงการไดทํารอยเปอรเซน็ต เสนหมูที่ ๑๓ หมูที ๘ นาจะได

ลงหมูท่ี ๑๓ กอน พฤศจิกายน ธันวาคม เปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหทุกทาน

ประชาสัมพันธ ไดเลย เราจะออกประชาคม อาจจะเชิญผานทานประธานสภา ใน

การออกประชาคม ไปฉายใหพ่ีนองเราไดดู กีฬา นาจะเดือนธันวาคม ทางผูนํา 

ผูใหญบาน คณุครู เยาวชน หาวันในการจัดการกีฬา เสนขางบานประธานพลอย 

เดี๋ยวจะลงพ้ืนที่ให ประมาณเดือน พฤศจิกายน จะดําเนินการอีก ๔ โครงการ เรา

เดินตามปฏิทินเลยคะ  

 การสรางบานผูยากไร หมูที่ ๘ นองที่เราลงไปดู ไมเขาคุณสมบัติที่จะไป

สรางบานให  เรื่องนี้เปนเร่ืองละเอียดออน 

 

 

/นายคูณ ... 

 



๑๓ 
 

 

นายคูณ ปกคําไทย   ขอใหนายกไดพิจารณาเร่ืองบานผูยากไร 

สมาชิกสภาเทศบาล   

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ถาไมเขาเกณฑจะทําอยางไร ใหหัวหนาโอชี้แจงหลกัเกณฑ  

นายเทศมนตรี   

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย   หมูที่ ๘ ไมเขาหลักเกณฑงบ พมจ.  

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  ตกเกณฑ จปฐ. จึงจะเปนผูยากไร       

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย   การรับเงินสดและการรับเงินโอน เดือนมกราคมของป ๖๕ ใครประสงค 

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน  จะรับเงินสดก็ใหมาแจง หรือรับเงินโอน ก็ใหมาแจงที่ศาลาประชาคม มกราคม จะ 

ออกแจงที่ศาลากลางหมูบาน 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  การสรางบานผูยากไร ทหารชวยไดหรือทหารท่ีประจําอยูชองสายตะกู 

ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  สามารถของบได ถาปไหนงบนอย อําเภอเราจะไดตําบลเดียว ฝากทานคูณ  

ประสานงานไปยังหนวยงานทหารอีกหนวยงานหนึ่งครับ 

นายคูณ ปกคําไทย   ลุงเขาติดโควิด บานที่เขาอยูอาศัยแคบๆ ชวยประชาสัมพันธ หาวิธีชวย 

สมาชิกสภาเทศบาล  คนละนิดละนอย เปนลูกจาง ลูกเขากําลังไดหนึ่งเดือน พ้ืนฐานยายจาก หมูที่ ๗ 

    ผมวาจําเปน มีเพิกอยูก็ยังดคีรบั ญาติเขากลับมา บุญกระฐินสามัคคีรวมทําบุญ 

ทอดกระฐินวันที่ ๒๙ เกาโมงเชาครับ 

นายเปร บุญเฮา    ผมขอเสนอปรบัปรุงหองน้ําสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญครับ  

รองประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมฝากประธานไปยังคณะผูบริหาร ขอความกรณุา  

สมาชิกสภาเทศบาล  ทานลืม หมูท่ี ๗ – หมูที่ ๑๐ จะหมดฝนแลว สญัจรสะดวกครับ   

พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  ในวันที่ ๒๐ ที่ผานมา ฉุกระหุก ในวันขางหนา เทศบาลสามารถ 

รองปลัดเทศบาล ดาํเนินการได ในวันที่ ๑๑ จะมีการฉีดอีกครั้งหนึ่ง พรอมที่จะทําชวยพี่นองอยูแลว 

และจะมีการเปดเทอม ประชุมผูปกครองในภาคบาย เปนการปฐมนิเทศ การขนสง

รถ รับ-สง ใครพอจะสงไดบางขอความรวมมือ ตามที่ สท.สะเวียง สนามกีฬา       

จะไดไมไดไมรู รับเรื่องไวครับ โดม ถนนอีกหลายสาย ที่ตองใชงบประมาณสูงๆ 

ของบไปกอน เทาที่เห็นไมเต็มเม็ดเต็มหนวย บรหิารจัดการบางเร่ืองโควิด ผูสูงอายุ

ไมไดผลกระทบจากขางนอกเปนหลัก ก็ดําเนินการอยูแลว เร่ืองหองน้ําอยูในใจ

เสมอ วาจะทําใหได ผมก็รับอยู ใหชางสํารวจ รับปากไวเลยนะครับ รถนักเรียน 

ปรับปรุงใหใหมเสร็จเรียบรอยแลว ภารกิจคอนขางเยอะ หลังจากนั้น นาเห็นใจ

เขาวิ่งทุกงานเปนการอนุเคราะหระหวางหนวยงานเราก็ใหบริการเหมือนเดิม 

เครื่องไมเคร่ืองมือพรอม ขออนุญาตชื่นชมสภาพิจารณาการโอนประปาอยาง

รอบคอบ ทําใหสบายใจทุกฝาย เปนไปตามระเบียบ ขอชื่นชมมากครับ 

 

 

/พันจาเอก... 



๑๔ 
 

 

พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  เร่ืองไปอยูที่กรมฯ ที่สงไปตกหมดเลย เปนอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 

รองปลัดเทศบาล หนึ่ง เราก็สงไปใหมอีกแหละ สงไปตรงๆเลย เดี๋ยวจะสงอีก เตรียมอีกครบั รับปาก

มาเหมือนกันครับวาจะสงไปอีกครบั 

นางฉัตรชญา คํายา  ขอเพ่ิมเติมเร่ืองการของบประมาณ เม่ือป ๖๔ ที่ผานมา ขอใหเขาไปใหม 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  ขอเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยว เขียนโครงการแลวกําลังสงแหลงทองเที่ยวหวยตา

เขียว วัดปาพระสบาย ทาน ผอ.ชางของบของป ๖๖  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  เคร่ืองเสียงหองประชุมของฝายบริหารและเจาหนาที่ไมมี พอจะมี 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณจัดซื้อใหสภาฯ ไดไหมครบั ไปดูงบประมาณใหดวยครับ ใหบรรจุลง

วาระในการประชุมคราวถัดไปไดไหมครับทานนายก มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม

อีกหรือไมครับ หากไมมี วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบทุกทาน ดวย

ประชาชนไดรับความเดือดรอนในการใชชีวิตประจําวัน ในเร่ืองนํ้าอุปโภคบริโภค

ของประชาชนตามที่ประชาชน หมูท่ี ๒, หมูที่ ๓, หมูที่ ๘ และสภาเทศบาลตําบล

บึงเจริญไดรับทราบ และเปนเร่ืองอันรีบดวน จึงบรรจุวาระการขอความเห็นชอบ

ไวในการประชุมสภาคราวถัดไป กระผมจึงขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งท่ี ๓ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ขอปดการประชุมครับ 

    

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 
                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๖ 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 


