
  

 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๙ 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 ศรตีมัภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ 
๖. พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๘. นายยงยุทธ เชือกรัมย   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๑๓. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ 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 ๒ /๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานกุารสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – 

เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง เรื่องที่เสนอใหม 

๓.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไป

ต้ังจายเปนรายการใหม โตะสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ 

บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอน

เพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน

รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   โต ะสํ านักงานของผูบริหาร ไม ไดตั้ งงบประมาณรายจายไว ใน

นายกเทศมนตรี   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งโตะของผูบริหารเดิม 

    ไดใชงานมายาวนานมีสภาพเกาและโทรม จึงขอสภาอนุมัติใหตั้งจัดซื้อใหม 

/นายวิรยิะ... 
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นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ใหรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารรัีมย   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

รองปลัดเทศบาล ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณอนุมัติตาม

เทศบัญญัติ ๓,๕๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๓๔๐,๔๗๓.๒๐ บาท 

จํานวนเงินที่โอน ๑๒,๙๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๓๒๗,๕๗๓.๒๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหาร

ท่ัวไป งบลงทุน คุณภัณฑสํานักงาน โตะสํานักงาน จํานวนเงินที่โอน ๑๒,๙๐๐ 

บาท งบประมาณหลังโอน ๑๒,๙๐๐ บาท  

เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว ในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน 

จํานวน ๑ ตัวๆละ ๑๒,๙๐๐ บาท (จัดหาท่ัวไปและสํารวจราคาตามทองตลาด) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญช ธรรมสาร   ขอสอบถามเพ่ือความชัดเจนครบั โตะนี้สําหรับผูบรหิารทานใดครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   เปนโตะทํางานของนายกเทศมนตรีคะ 

นายกเทศมนตรี 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเพ่ิมอีกหรือไมครับ หากไมมีผม

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติ ทานใดเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปนรายการใหม โตะสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว 

งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน-) โปรดยกมือ

ขึ้นพนศีรษะครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไป

ต้ังจายเปนรายการใหม เกาอี้สํานักงาน จํานวน  ๓ ตัวๆละ ๘๙๐ บาท และ

เกาอี้พนักพิงสูง จํานวน ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ บาท งบประมาณ  ๑๒,๕๗๐ 

บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่

ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

/นายวิรยิะ... 
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นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   เกาอี้ของผูบริหาร ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณ 

นายกเทศมนตรี   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเกาอี้ของผูบริหารเดิม 

ไดใชงานมายาวนานมีสภาพเกาและโทรม สวนเกาอี้รับแขกหองผูบริหารไมมีใน

การใหบริการประชาชน จึงขอสภาอนุมัติใหตั้งจัดซื้อใหม 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ใหรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

รองปลัดเทศบาล ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณอนุมัติตาม

เทศบัญญัติ ๓,๕๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๓๒๗,๕๗๓.๒๐ บาท 

จํานวนเงินที่โอน ๑๒,๕๗๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๓๑๕,๐๐๓.๒๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหาร

ท่ัวไป งบลงทุน คุณภัณฑสํานักงาน เกาอ้ีสํานักงาน จํานวนเงนิที่โอน ๑๒,๕๗๐ 

บาท งบประมาณหลังโอน ๑๒,๕๗๐ บาท  

เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว ในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 

จํานวน ๓ ตัวๆละ ๘๙๐ บาท และเกาอี้พนักพิงสูง จํานวน ๑ ตัวๆละ ๙,๙๐๐ 

บาท (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญช ธรรมสาร   ขอสอบถามเร่ืองการขอมติ เกาอี้และโตะ โซฟา ขอใหรวมเปนเร่ือง 

สมาชิกสภาเทศบาล  เดียวไดไหมเพื่อที่จะไดขอมติรวมกันครั้งเดียวครบั 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ขอนําเรียนที่ประชุมคะ โตะ เกาอี้ เปนคนละรายการ 

เลขานุการสภาเทศบาล  มีความจําเปนในการตั้งแยกรายการคะ ถึงแมงบประมาณท่ีไดมาจาก 

แหลงเดียวกัน ประเภทครุภัณฑสํานักงานเหมือนกัน แตตองตั้งแยกรายการ

เหมือนกันการตั้งโครงการหรือการต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติคะ  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสอบถามเพ่ิมอีกหรือไมครับ หากไมมีผม

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติ ทานใดเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๕ ไปต้ังจายเปนรายการใหม เกาอี้สํานักงาน จํานวน  ๓ ตัวๆ

ละ ๘๙๐ บาท และเก าอ้ีพนักพิ งสู ง จํานวน ๑ ตัวๆละ ๙ ,๙๐๐ บาท 

งบประมาณ  ๑๒,๕๗๐ บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน-) 

โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

 

/๔.๓ ญัตติ... 



๕ 
 

๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไป

ต้ังจายเปนรายการใหม ชุดโซฟารับแขก งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐ บาท        

(-สองหม่ืนหาพันบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่

ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   โชฟารับแขกหองผู บ ริหาร ไม ไดตั้ งงบประมาณ รายจ ายไว ใน

นายกเทศมนตรี   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาพการใชงานมา 

ยาวนานมีสภาพเกา ขาดและทรุดโทรม จึงขอสภาอนุมัติใหตั้งจัดซื้อใหม 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ใหรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

รองปลัดเทศบาล ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณอนุมัติตาม

เทศบัญญัติ ๓,๕๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๓๑๕,๐๐๓.๒๐ บาท 

จํานวนเงินที่โอน ๒๕,๐๐๐บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๒๙๐,๐๐๓.๒๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ท่ัวไป งบลงทุน คุณ ภัณฑสํานักงาน ชุดโซฟารับแขก จํานวนเงินที่ โอน 

๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๕,๐๐๐ บาท  

เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว ในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโซฟารับแขก 

จํานวน ๑ ตัวๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท (จัดหาท่ัวไปและสํารวจราคาตามทองตลาด) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ชุดโซฟารับแขก งบประมาณ  

๒๕,๐๐๐ บาท  (-สองหม่ืนหาพันบาทถวน-) โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

 มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

 

 

/๔.๔ ญัตติ... 

 



๖ 
 

๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไป

ต้ังจายเปนรายการใหม ระบบขยายเสียงสําหรับการประชุม จํานวน ๑๕ 

ชุดๆ ละ ๔,๙๙๐ บาท งบประมาณ ๗๔,๘๕๐ บาท (-เจ็ดหม่ืนสี่พันแปดรอย

หาสิบบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่

ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจายประจําป 

นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสภาที่เทศบาลรองขอใหมีระบบขยายเสียงใน 

หองประชุมสภาให  ทางฝายบริหารและปลัด รองปลัด ผู อํานวยการกอง 

เจาหนาที่ ท่ีเขารวมประชุมใหครบถวน ซึ่งปจจุบัน ไดใชไมคสาย ๒ ตัว ลากไป

ลากมาก็ดูไมสวยงามไมเปนระเบียบ และระบบเสียงก็ไมดี ครั้งนี้จึงไดสํารวจสืบ

ราคามาเพ่ือขอตั้งจายเปนรายการใหม ท่ีมีสภาพคงทนและถาวร 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ใหรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

รองปลัดเทศบาล ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณอนุมัติตาม

เทศบัญญัติ ๓,๕๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๒๙๐,๐๐๓.๒๐ บาท 

จํานวนเงินที่โอน ๗๔,๘๕๐บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๒๑๕,๑๕๓.๒๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริการงานทั่วไป งานบริหาร

ท่ัวไป งบลงทุน คุณภัณฑไฟฟาและวิทยุ ระบบขยายเสียงสําหรับการประชุม 

จํานวนเงินที่โอน ๗๔,๘๕๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๗๔,๘๕๐ บาท  

เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว ในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อระบบขยายเสียง

สําหรับประชุม ชุดผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๕ ชุดๆละ ๔,๙๙๐ บาท (จัดหา

ท่ัวไปและสํารวจราคาตามทองตลาด) 

 

/นายวิรยิะ... 

 

 



๗ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมเห็นดวยเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา    ขอบคุณครับที่เล็งเห็นความสําคัญ 

รองประธานสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   หากไมมีผมขอมติ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปนรายการใหม ระบบขยายเสียง 

สําหรับการประชุม จํานวน ๑๕ ชุดๆ ละ ๔,๙๙๐ บาท งบประมาณ ๗๔,๘๕๐ 

บาท    (-เจ็ดหมื่นสี่พันแปดรอยหาสิบบาทถวน-) โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

 มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

๓.๕ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปน

รายการใหม โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานสายตรี ๖ หมูที่ ๓ เชื่อม

บานบึงเกา หมูที่ ๒  งบประมาณ ๑๗,๗๐๐ บาท (-หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอย

บาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน หมวด ๔ การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่

ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงเหตุผลความจําเปน 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจายประจําป 

นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ราษฎร หมูที่ ๒,๓,๘ มีความเดือดรอนเร่ืองการใชน้ํา

อุปโภคบริโภค กลุมผูใชน้ําไดจัดทําประชุมประชาคมขอยกเลิกการใชน้ําประปา

หมูบานและขอใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตใน

เงื่อนไขการรับโอนทอของการประปาสวนภูมิภาค ทอตองมีการเชื่อมตอกัน

ระหวางหมูบาน หมูท่ี ๒ ถึง หมูที่ ๓ จึงจะเขาหลักเกณฑการถายโอนไดตามที่

ผูจัดการประปาละหานทรายทานไดกรุณามาข้ีแจงใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ

เมื่อคร้ังท่ีแลว และครั้งนั้นไดใหเจาหนาที่ลงไปสํารวจ และไดเลือกเสนทางที่

ใกลท่ีสุดและประหยัดงบประมาณที่สุดเพ่ือเชื่อมตอสองหมูบาน 

 

/นายวิรยิะ... 
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นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ใหรองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 

รองปลัดเทศบาล ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น งบประมาณอนุมัติตาม

เทศบัญญัติ ๓,๕๘๓,๘๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓,๒๑๕,๑๕๓.๒๐ บาท 

จํานวนเงินที่โอน ๑๗,๗๐๐บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๑๙๗,๔๕๓.๒๐ บาท 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสราง งบลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขต

ประปาหมูบาน บานสายตรี ๖ หมูที่ ๓ เชื่อม บานบึงเกา หมูที่ ๒ จํานวนเงินที่

โอน ๑๗,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๗,๗๐๐ บาท 

เน่ืองจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว ในงบประมาณรายจาย

ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาหมูบาน 

วางทอขนาด ๒ น้ิว ระยะทาง ๑๒๐ เมตร พรอมขุดวางกลบ เรียบรอย ตาม

แบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม 

ครั้งท่ี ๓  ลําดับที่ ๒๐ หนาท่ี ๗) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  

๒๕๖๕ ไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการขยายเขตประปาหมูบาน บานสาย

ตรี ๖ หมูที่ ๓ เชื่อมบานบึงเกา หมูที่ ๒  งบประมาณ ๑๗,๗๐๐ บาท (-หนึ่ง

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-) โปรดยกมือขึ้นใหพนศีรษะ 

 มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

๓.๖ ขออนุมั ติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา ๒  หมูท่ี 

๙ (ซอยขาง ศพด.) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหก

รอยบาทถวน) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการฯช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน 

ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ให

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรีชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

/นางวิไลวรรณ... 

 



๙ 
 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ขออนุญาตใหผูอํานวยการกองชางชี้แจง 

นายกเทศมนตรี  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   เชิญผูอํานวยการกองชาง ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายยงยุทธ เชือกรมัย   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผูอํานวยการกองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทค ากอสรางสิ่ ง

สาธารณูปโภค โครงการกอสราง ถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (ซอย

ขาง ศพด. ) งบประมาณตั้งไว ๒๔๓,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน 

คสล. ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนผิว

จราจรไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร 

พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ 

กําหนด (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมคร้ังที่ ๓ ลําดับที่ 

๑๑ หนา ๔  

  ขอแกไขเปลี่ยนแปลง โครงการกอสราง ถนน คสล. บ า น ส า ย ต รี

พัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (ซอยขาง ศพด. ) งบประมาณตั้งไว ๒๔๓,๖๐๐ บาท เพ่ือ

จายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร ไหลทางลง

ลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๑ หนา ๔  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติ ทานใดเห็นชอบขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานสายตรีพัฒนา ๒  หมูที่ ๙ (ซอยขาง ศพด.) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท 

(สองแสนสี่หมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) เดิม ยาว ๑๐๐ เมตร  พื้นผิวจราจรไม

นอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน ยาว ๑๒๐ เมตร  พ้ืนผิว

จราจรไมนอยกวา ๔๘๐ ตารางเมตร โปรดยกมือขึ้นใหพนศีรษะ 

 มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

๓.๗ ขอความเห็นชอบถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒,หมูที่ ๓, หมูท่ี 

๘ ใหการประปาสวนภูมิภาค 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

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

/องคการ... 

 



๑๐ 
 

องคการสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให

มีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

  -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 

  สรุปเอกสารที่นายกเทศมนตรีไดยื่นใหสภาเทศบาลไดพิจารณาเพ่ือขอ

ความเห็นชอบในการถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ และ หมูที่ 

๘ ใหการประปาสวนภูมภิาค ดังนี้ 

  หมูท่ี ๒ บานบึงเกา ประกอบดวย  

- รายงานการประชุมประชาคม หมูที่ ๒ บานบึงเกา  

- ภาพการประชุมประชาคม หมูที่ ๒ บานบึงเกา  

- รายชื่อผูเขารวมการประชุมประชาคม หมูท่ี ๒ บานบึงเกา 

- รายชื่อคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน ที่ยินยอมยกเลิกดําเนิน

กิจการระบบผลิต – จายน้ําประปา หมูที่ ๒ บานบึงเกา  

/รายชื่อ... 



๑๑ 
 

- รายชื่อผูใชน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี ๒ บานบึงเกา ท่ียินยอมรับการ

บริการคาน้ําประปาและการจัดประเภทผูใชน้ํา ตามระเบียบของการประปา

สวนภูมิภาค 

-รายการมาตรวัดน้ําที่ตองโอนใหการประปาสวนภูมิภาค หมูที่ ๒ บาน

บึงเกา  

-รายการสินทรัพยทอและอุปกรณประปาที่ตองโอนใหการประปาสวน

ภูมิภาค ของ หมู ท่ี ๒ บานบึงเกา ชนิดทอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวทอ 

๔,๐๘๑ เมตร 

- ผังวางทอประปาหมูบาน หมูที่ ๒ บานบึงเกา  

หมูท่ี ๓ บานสายตรี ๖ ประกอบดวย  

- รายงานการประชุมประชุมประชาคม หมูที่ ๓ บานสายตรี ๖ 

- ภาพการประชุมประชาคม หมูที่ ๓ บานสายตรี ๖ 

- รายชื่อผูเขารวมการประชุมประชาคม หมูท่ี ๓ บานสายตรี ๖ 

- รายชื่อคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน ที่ยินยอมยกเลิกดําเนิน

กิจการระบบผลิต – จายน้ําประปา หมูที่ ๓ บานสายตรี ๖ 

- รายชื่อผูใชน้ําประปาหมูบาน หมูที่ ๓ บานสายตรี ๖ ที่ยินยอมรับ

การบริการคาน้ําประปาและการจัดประเภทผูใชน้ํา ตามระเบียบของการประปา

สวนภูมิภาค 

-รายการมาตรวัดน้ําที่ตองโอนใหการประปาสวนภูมิภาค หมูที่ ๓ บาน

สายตรี ๖ 

-รายการสินทรัพยทอและอุปกรณประปาที่ตองโอนใหการประปาสวน

ภูมิภาค ของ หมูที่ ๓ บานสายตร ี๖ 

ทอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวทอ ๒,๖๒๐ เมตร 

ทอ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ความยาวทอ ๑,๒๐๐ เมตร 

ทอ PVC ขนาด ๔ หุน ความยาวทอ ๔๔๐ เมตร 

- ผังวางทอประปาหมูบาน หมูที่ ๓ บานสายตร ี๖ 

หมูท่ี ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ ประกอบดวย  

- รายงานการประชุมประชุมประชาคม หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ 

- ภาพการประชุมประชาคม หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ 

- รายชื่อผูเขารวมการประชุมประชาคม หมูท่ี ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ 

- รายชื่อคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน ที่ยินยอมยกเลิกดําเนิน

กิจการระบบผลิต – จายน้ําประปา หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ 

 

 

/รายชื่อผู... 



๑๒ 
 

- รายชื่อผูใชน้ํ าประปาหมูบาน หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ ที่

ยินยอมรับการบริการคาน้ําประปาและการจัดประเภทผูใชน้ํา ตามระเบียบของ

การประปาสวนภูมิภาค 

-รายการมาตรวัดน้ําที่ตองโอนใหการประปาสวนภูมิภาค หมูที่ ๘ บาน

สายตรีพัฒนา ๑  

-รายการสินทรัพยทอและอุปกรณประปาที่ตองโอนใหการประปาสวน

ภูมิภาค ของ หมูที่  ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ ทอพีวีซี ๒ นิ้ว ความยาวทอ 

๔,๑๑๐ เมตร ทอพีวีซี ๑.๕ นิ้ว ความยาวทอ ๕๔๒ เมตร 

- ผังวางทอประปาหมูบาน หมูที่ ๘ บานสายตรพัีฒนา ๑ 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ขอโอนทรัพยสิน ครุภัณฑทอประปา อุปกรณประปาพรอมมาตรวัดน้ํา 

นายกเทศมนตรี   ของระบบประปาหมูบาน บานบึงเกา หมูที่ ๒ บานสายตรี ๖ เหนือ หมูที่ ๓  

บ านสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘  ตําบลบึงเจริญ ใหกับการประปาสวนภูมิภาค

ดําเนินการ ตามท่ีไดยื่นเอกสารใหสภาไดพิจารณา คะ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเชิญครับ หากไมมผีมขอมติ 

ประธานสภาเทศบาล  ทานใดเห็นชอบถายโอนกิจการประปาหมูบาน หมูที่ ๒ บานบึงเกา,หมูท่ี ๓  

บานสายตรี ๖ เหนือ, หมูที่ ๘ บานสายตรีพัฒนา ๑ ใหการประปาสวนภูมิภาค 

โปรดยกมือขึ้นใหพนศีรษะ 

 มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยะโยธิน   ทานใดขอสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ขอขอบคุณท่ีทําใหการโอนกิจการประปาเปนไปดวยดี 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย  ผมหารือ หมูที่ ๑๐, หมูที่ ๑๑ มีงบประมาณต้ังไวซอมแซมประปา 

สมาชิกสภาเทศบาล หมูบานหรือไม มีปญหาระบบไดร ระบบไฟฟา อยากใหแกไขใหดวย 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานขาง มีน้ําขังตลอด อยากใหคณะผูบริหาร

ปรบัปรุงลงหินคลุกครบั 

นายอรรถ ปกคําไทย  อยูจุดไหนของศนูยพัฒนาเด็กเล็กที่วาน้ําขังครบั 

รองนายกเทศมนตร ี

นายยงยุทธ เชือกรมัย  ชวงนี้เปนฤดูฝน ทางแกปญหา ตองทํารองน้ําตัวยู เพื่อดักน้ํา 

ผูอํานวยการกองชาง ตองหันทางใหน้ํามันไหลออก ขุดรองน้ําใชเหล็กปดดานบน และใหระบาย

ออกไป  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ถาทํา ถนน คสล. จะสามารถแกไขปญหาไดหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

/นายยงยุทธ... 

 



๑๓ 
 

นายยงยุทธ เชือกรมัย           ถาทํา ถนน คสล. ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาไดครับ 

ผูอํานวยการกองชาง เพราพื้นท่ีอาคารต่ํา 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  การยกพื้นท่ีจะแกไขปญหาไดไหม 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางวิไลวรรณ นานรมัย  ปญหาของศูนยเด็ก ตอนนี้จะจายขาดเงินสะสมของศูนยเด็ก 

นายกเทศมนตรี วางแผนไววาจะทํารั้ว รางน้ํา เพราะอาคารอยูในท่ีต่ํา ทําใหน้ําไหลลงไป 

 ในสวนของศูนยเด็กมีงบประมาณ ๗-๘ แสน ที่จะดําเนินการได ในสวนท่ีจะ

แกไขเบื้องตนจะใหรองนายกเทศมนตรีไปชวยตรวจสอบ  

  การทํา BIG CLANNING กําลังดําเนินการ เพื่อใหอาคารสํานักงาน

พรอมรบับริการจากประชาชน 

  การซอมแซมถนน ไฟฟา เสียงตามสาย เร่ิมดําเนินการในสัปดาหหนา 

นายคูณ ปกคําไทย  ทอสวม อยากใหเปลี่ยนทอสวมแบบสมัยใหม  

สมาชิกสภาเทศบาล  และตองขอขอบคุณทุกทานครบั ที่รวมบุญกระฐิน 

นายเปร บุญเฮา  ตนไมสองตน ตัดแตงแบบไหนครับ  

รองประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู  ธรรมสาร  ผมเห็นดวยกับทานรองประธานสภาเทศบาล ตนไมใหญที่เปนรม 

สมาชิกสภาเทศบาล ไมควรตัดออกหมด ใหเปนรมเงา 

นายเปร บุญเฮา  ผมฝากเรื่องหองน้ําสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

รองประธาสภา 

นายคูณ ปกคําไทย  ตนไมทุกอยางจะตัดชวงปลายเดือนตุลาคม ตนไมไมมีตาย  

สมาชิกสภาเทศบาล แตกยอดสวยงาม 

นายบุญชู ธรรมสาร  ผมวาใหตัดพอดี เวลาพี่นองมาแขงกีฬา เขาอาศัยรม ผมไมขัดครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมสรางมาตั้งแตสมัยไมเปน อบต. ดวยซ้ําไป  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ผมไปดูฮวงจุยจีนมา วาทับเงาราศีนายก ฮวงจุยไมได 

ประธานสภาเทศบาล การบริหารงานก็จะลําบาก จําเปนตองตัดแตงใหมครับ 

นายอรรถ ปกคําไทย  ตนไมที่ไปชนสายไฟ อันตราย ไฟตกไฟดับได ตัดแตงก่ิงออกครับ 

รองนายกเทศมนตร ี

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  มีทานใดจะเพ่ิมเติมเร่ืองอะไรอีกหรือไม หากไมมีผมขอปดการประชมุ 

ประธานสภาเทศบาล   

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

/คณะกรรมการ... 



๑๔ 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 

๓/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๙ 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 


