
  

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม 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. นายณัฐพงษ บุญโสดากร  ตําแหนง ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาละหานทราย 
๙. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 

 

 

 

 

/เร่ิมประชุม... 

 

 

 

 



๒ 
 

 

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      ประกาศสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ประธานสภาเทศบาล             เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

       สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ตามที่สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดประกาศสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ เร่ือง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ ประจําป 

๒๕๖๔ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจําป ๒๕๖๔ ระหวางวันท่ี ๑-๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

ท่ีประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๓ /๒๕๖๔  เม่ือวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ฝาย

เลขานุการสภาไดสงให ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใด

ประสงคจะแกไขขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – 

เสียง 

 

 

 

/ระเบียบวาระ... 

 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง เรื่องที่เสนอใหม 

๓.๑ ญัตติ ขอมติพิจารณาใหความเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคเขาใช

ประโยชนพ้ืนที่เพ่ือดําเนินกิจการประปาจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพ่ือใชประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับ

อนุญาตตามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  มีขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้คะ  

เลขานุการสภาเทศบาล   พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐมีความ

ประสงคจะใชพ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน

หรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืนใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมีอํานาจประกาศกําหนด

บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวน

แหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช

บังคับแกการท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นๆ จําเปนตองกระทําเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นั้น  

การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน

มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา ๑๔ อยูแลว ใหการรับ

ประโยชนในท่ีดินสวนที่เปนบริเวณท่ีทางราชการใชประโยชนนั้นสิ้นสุดลง เมื่อ

พนกําหนดสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศกําหนดบริเวณดังกลาวเปน

บริเวณที่ทางราชการใชประโยชน 

การใช พ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการ 

ใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขา

ทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณดีงัตอไปนี้ 

(๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละ 

ไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีที่ผูรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวน

ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 

/(๒) การเขาทํา... 

 



๔ 
 

(๒) การเขาทําประโยชนเกี่ยวกับการทําเหมืองแรตามกฎหมายวาดวย 

แรคราวละไมเกินสิบปโดยใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตเก็บหาของปา 

และไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับแร ดินขาว

หรอืหิน แลวแตกรณี 

 การขออนุญาตและการอนุญ าตตามวรรคหนึ่ ง  ให เปน ไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนเขต

ปาสงวนแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวน

แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชพ้ืนที่เปนสถานที่

ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือหนวยงานของ

รัฐภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๑๒ เอกสารท่ีใชประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ 

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปานั้นตั้งอยู  

หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ลง

วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอ

ผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฎวายัง

มีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปากอนไดรับอนญุาต 

 หนังสือการประปาสวนภูมิภาค ดวนที่สุด ที่ มท ๕๕๗๑๓/๖๖๘ ลง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหการสนับสนุนผลการ

พิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประกอบการ

ขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตามมติคณะรฐัมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท ๐๘๒๐.๓/ว๒ 

๘๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหการสนับสนุน 

ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ

ประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 หนังสืออําเภอบานกรวด ที่ บร ๐๐๒๓.๑๖/ว๓๔๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม 

๒๕๖๔ เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหการสนับสนุนผลการพิจารณาใหความ

เห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเขาทํา

ประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

/นายวิรยิะ... 
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นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงในสวนที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   เรียนประธานสภาฯ ในสวนรายละเอียดขอเชิญทานผูจัดการประปาได

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ชี้แจงคะ  

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 

ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคฯ การประปาสวนภูมิภาค ขอใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานกรวดแปลงที่ 

หา ทองที่ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เนื้อที่ ๑๐ ไร ๑ งาน 

๑๕ ตารางวา เพ่ือกอสรางโรงกรองน้ําและวางทอสงน้ํา เพ่ือใหกรมปาไม

พิจารณา โดยกรมปาไมไดพิจารณาเร่ืองราวดังกลาวเสนอใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ใหการประปาสวน

ภูมิภาค เขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานกรวดแปลงที่หา ทองที่

ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เนื้อที่  ๑๐ ไร ๑ งาน ๑๕ 

ตารางวา มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ป ซึ่งมีระยะเวลา ถึงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ กปภ.ไดขอตอสัญญาการขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบาน

กรวด แปลงที่หา เพื่อใหการขออนุญาตเปนไปตามระเบียบกรมปาไม ในการ

บริการสาธารณูปโภคดานน้ําประปา ในเขตอําเภอบานกรวด ซึ่งมีผูใชน้ําจํานวน 

๔,๗๕๘ ราย ขอมูล ณ สิงหาคม ๒๕๖๔ กปภ.สาขาละหานทรายจึงขอใชพ้ืนที่

เพ่ือเปนสถานีผลิตน้ําประปาใหประชากรในเขตอําเภอบานกรวดเปนระยะเวลา 

๓๐ ป จากวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๙๑ ตอ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

 จึงไดยื่นตามแบบคําขอใชพ้ืนที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แหงพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ปส.๑๗)  จึงตองขอความเห็นชอบที่

ปาน้ันตั้งอยู  

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมมีเร่ืองสอบถาม พื้นที่ที่ตั้งประปาสวนภูมิภาค อยูในเขตของตําบล 

สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญหรือเทศบาลตําบลปราสาท ขอใหตรวจสอบจะไดทราบ

แนวเขตที่ชัดเจน 

นายอรรถ ปกคําไทย   เรื่องนี้คาบเก่ียวสองตําบลระหวางเทศบาลตําบลบึงเจริญและเทศบาล   

รองนายกเทศมนตร ี  ตําบลปราสาท 

นายณฐัพงษ บุญโสดากร   เปนพื้นที่คาบเก่ียวสองตําบลหรือไม ตองมีการพิสูจน 

ผูจัดการประปาสวนภูมิภาคฯ เพราะเอกสารเดิมเปนตําบลบึงเจริญมาโดยตลอดครับ ดังนั้น ผมจึงขอ 

 

 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตามหนังสอือําเภอบานกรวด ที่ บร  

๐๙๑๖/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ ที่ดินท่ีตั้งโรงกรองน้ํา เปนที่ดินใน

เขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานกรวดแปลงที่ ๕ ทองที่ตําบลบึงเจริญ อําเภอบาน

กรวด โดยกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดอนุญาตใหการประปาสวน

ภูมิภาคเขาใชประโยชนเพื่อกอสรางโรงกรองน้ําและวางทอสงน้ํา มีกําหนด

ระยะเวลา ๓๐ ป ตั้งแตป ๒๕๓๑ เปนตนไป เนื้อที่ ๑๐ ไร ๑ งาน ๑๕ ตาราง

วา ตามหนังสือกรมปาไม ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๒๕๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๓๑ ประกาศกรมปาไม เรื่องกําหนดบริเวณพ้ืนที่ใหสวนราชการหรือองคการ

ของรัฐเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ในทองที่ตําบลบึงเจริญ และ

หนังสือกรมปาไม ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๒๕๕๒๖ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ 

เรื่อง การประปาสวนภูมิภาค ขอใชพ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาบานกรวด 

แปลงที่หา เพื่อกอสรางโรงกรองน้ําและวางทอสงน้ําทองที่จังหวัดบุรีรัมย 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ไดประสานไปที่อุทยานตาพระยาทราบขอมูลเบ้ืองตนทราบวา 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ เสนการปกครองอยูในเขตทองที่ตําบลบึงเจริญ แตเสนแบงเขตอุทยานบางสวน

อยูในเขตตําบลปราสาท ประกอบกับการเริ่มตนดําเนินโครงการของการประปา

ตามประกาศไดระบุไววาเปนตําบลบึงเจริญ ในวันนี้จึงขอความเห็นชอบและให

ผูจัดการประปาประสานไปยังเทศบาลตําบลปราสาทดวย 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ในวันนี้ขอพิจารณาเฉพาะปานั้นตั้งอยูในเขตตําบลบึงเจริญ ใหสภา

เทศบาลประธานสภา  เทศบาล ตําบลบึงเจริญไดพิจารณาความเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคเขา 

ใชประโยชนพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินกิจการประปาจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือใชประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต

ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทานสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลบึงเจริญทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนพนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ– เสียง 

งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   สรุป สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญใหความเห็นชอบใหการประปาสวน

ประธานสภาเทศบาล  ภูมิภาคเขาใชประโยชนพ้ืนที่เพ่ือดําเนินกิจการประปา เพ่ือใชประกอบการขอ 

อนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตามติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองอื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร   เร่ืองการซอมแซมไฟฟาใหนายกเทศมนตรีชี้แจงดวยครบั 

สมาชิกสภาเทศบาล 

/นายบุญเลี้ยง...  
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นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ผมขอใหผูบริหารเรงดําเนินการซอมแซมถนน เสยีงตามสาย ไฟฟา 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายบุญชู ธรรมสาร   เร่ืองไฟฟา หมูที่ ๖ ขอใหทานนายกฯ แจงชางไปตรวจสอบดวยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เกื้อทาน   เรื่องไฟฟา หมูที่ ๖ ฝากใหกองชางไปตรวจสอบดวย มีสองจุด 

สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ยังไมไดซอม 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   เรื่องไฟฟา หลอดไฟท่ียังไมติด หมูที่ ๑๓ มีตัวที่ชํารุดตองสั่งมาเปลี่ยน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา    ถาจะแกไขเร่ืองไฟฟาติดดับ  ตองเปลี่ยนมาใช LED  

รองประธานสภาเทศบาล 

นายสุดใจ วงคขุมดิน   ถนนชํารุด เปนหลุมเปนบอ ควรทําสัญญาณเตือนใหที่ประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาล  รับทราบ  

     ควรตั้งงบประมาณซอมแซมฝายกักเก็บน้ําบานบึงนอย แตกราว 

เนื่องจากน้ํากัดเซาะ ใกลบานนายสมบูรณ ชางรัมย 

นายคูณ ปกคําไทย   เรื่องการปรับเกรดถนน ดําเนินการถึงไหนอยางไร 

สมาชิกสภาเทศบาล  หมูที่ ๑๒ ถนนรีไซก้ิงลาดยาง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดจะเพ่ิมเติมเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล 

นายใบ เอี่ยมสะอาด   หมูที่ ๓ ฝากเร่ืองรองเรียน กรณีปดทอน้ําทวมขาว  

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ผมขอเพ่ิมเติมควรจัดทําปายสัญญาณชะลอความเร็ว 

ประธานสภาเทศบาล  ถนนชํารุดหมูที่ ๕ กําลังจะลุกลาม ประมาณ ๔ หลุมหนาวัด 

หนาแทงน้ําประปา  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบขอซักถามสมาชิกสภาเทศบาล

ครับ 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย   การจัดงานกีฬาขอดูเหตุการณกอน ในการจัดงานไมเกินหารอยคน 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ นาจะเดือนมกราคม กุมภาพันธ ชวงน้ีขอใหซอมไปกอน ท่ีจัดได๑,๐๐๐ คนคือ 

เมืองบุรีรัมย 

     เรื่องไฟฟาชางไดไปสํารวจแลว และจะลงพ้ืนที่สํารวจถนน ขอให 

สมาชิกสภารวมดวยคะ 

     การปรบัเกรด ไดขอ อบจ. ไปแลว 

     เรื่องถนนเปนหลุมเปนบอ อาจกอใหเกิดอันตราย ก็จะใหติดปายไว 

กอน 

 ไฟฟาถาซอมแลวยังดับ รบกวน สท.เช็คจุดแลวประสานมาคะ  

 

/ในปงบประมาณ... 
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ในปงบประมาณ ๒๕๖๖ จะมีโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ หมูท่ี ๗ –๑๒ 

เจ็ดลานแปด หมูที่ ๘ ตาปูมาบานผูใหญ เทศบาลพยายามขอไปทุกๆดานที่จะ

ขอได  

โครงการเศรษฐกิจฐานราก อยูในระหวางกระบวนการตามระเบียบ 

พัสดุ  

ขอขอบคุณทางสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ท่ีรวมดวยชวยกันในการ

ทํางานเปนทีม ปญหาตางๆก็ใหแจงโดยตรงบางเรื่องอาจชาหนอยแตก็ทํา 

นายบุญชู ธรรมสาร   ขอสอบถามเร่ืองงานกีฬา ทุกตําบลเขาจะมีการจัดงานกีฬาแลว 

สมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณในป ๒๕๖๔ พรอมแลว อยากใหผูบริหารชี้แจงติดขัดอะไรถึงจัด 

ไมได 

นายคูณ ปกคําไทย   ผมมีขอสอบถามงานปนจักรยาน ขอใหเรียกกลุมประชุมดวยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  อยากใหเทศบาลจัดครับ จะไดมีแนวคิด ควรใชเวลาปนไมนาน  

เรื่องกีฬา ผมกังวลเรื่องโควิดครับ  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน    มีทานใดเพ่ิมเติมครบั 

ประธานสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เกื้อทาน   เรื่องการจัดกีฬา ขอเสริมเพิ่มเติม ติดเร่ืองโควิด หากจะจัดตองจัดไดไม

สมาชิกสภาเทศบาล  เกิน ๕๐๐ คน และรักษามาตรการทางกระทรวงสาธารณสุข 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   เรื่องปายสัญญาณตรงไหนที่เราสามารถดําเนินการไดพยายามแกให 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ใหสําเรจ็ลุลวงไป  

ปลัดเทศบาล    ถนนคอนกรีตมีอยูแลว เททับลาดยางทําไม เปนกรรมวิธีของงานชาง 

ครับ 

 การของบประมาณมีกําหนดระยะเวลา หากบันทึกขอมูลทันระยะเวลา 

โครงการของเทศบาลก็ทันตอการพิจารณา รอการจัดสรรครับ ถาไดรับ

งบประมาณมาก็จะชวยในการพัฒนาครอบคลุมทั้งตําบลบึงเจริญ  

 การประชุมในวันนี้เรื่องไมคมีความพรอมมากครับ 

 เรื่องหองน้ํา ตองมีการปรับปรุงเร่ืองสีหองน้ํา ใหสะอาดและดูดี  

 เร่ืองปรับเกรดถนนท้ังตําบล ดําเนินการชวงไหนอยางไรจะไดแจง

สมาชิกสภาเทศบาลรวมตรวจสอบครบั 

 เร่ืองที่ปาสวนกลาง ๒๐ % ของเทศบาลตําบลบึงเจริญไดสงไปยัง

หนวยงานตางๆเรียบรอยแลว 

 

 

/นายบุญชู... 

 

  



๙ 
 

นายบุญชู ธรรมสาร   ขอขยายหองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิใหใหญและกวางกวานี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล  เพิ่มหลอดไฟหองประชุม  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดจะสอบถามเชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   ถาปรับเกรดไมมีลูกรังไปลงถนนกอนก็จะเกิดปญหาได ขอใหนําลูกรัง

สมาชิกสภาเทศบาล  ไปลงกอนการปรับเกรดครั 

นายสุดใจ วงศขุมดิน   การปรบัปรงุหองน้ําเทศบาล ยังมีที่ตองปรับปรงุอยู 

สมาชิกสภาเทศบาล  คอืหองนํ้าชายดานนอก ผมไปกดดูทุกอาง มีที่ร่ัวทอพีวีซี มีอยู ๓ จุด กดแลว 

ไหลออกดานนอก ใหแกไขดวยครับ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ธนาคารน้ําใตดิน ท่ีไปอบรมมาจะสามารถดําเนินการชวงไหนครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   โครงการถนนท่ีเสร็จแลว หมูที่ ๔ ๑๒ ๙ ๑๐ และมีโครงการที่จะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ  ดําเนินการตอไป คือ หมูท่ี ๑,หมูที่  ๗, หมูที่ ๘  

     หลังสิ้นสุดการประชุม ขอใหรวมตรวจสอบพื้นที่รองเรียน หมูที่ ๓การ 

จัดงานกีฬา ควรเวนระยะการจัดงานไปกอน เน่ืองดวยสถานการณโค

วิด ๑๙ ขอใหปลดล็อคเปนพ้ืนที่สีฟากอน 

การขยายหองประชุม มีแผนท่ีจะดําเนินการ ตองปรึกษาชางและ

รักษาการปลัดกอนคะ 

พรุงนี้มีการจัดอบรมบานผึ้งวันที่ ๒ อบรมฝกอาชีพ ขอเชิญทุกทานรวม

คะ  

ดิฉันอยากไดตลาดนํ้าทําเปนตัวยู ขางเทศบาล ตอนนี้ใหชางคํานวณ 

นายจักรพงษ กันหาสุงเนิน  งานปนจักรยาน ครั้งแรกวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ตรงกับงานปนบุรีรัมย 

เลขานุการนายกเทศมนตรี จึงไดเลื่อน ๒๖ ธันวาคม คาสมัคร ๑๐๐ บาท เสนทางการปน เปดเสนทางใหม 

เปนแหลงทองเที่ยว ตรงวงเวียนใหม 

 ให สท จุรีพร เช็คเบอรเสื้อของสวนสภาดวยนะครับ ถือเปนเจาภาพ

รวมกันในการจัดงานปนจักรยาน 

นายคูณ ปกคําไทย   การปนจักรยาน ควรตั้งงบประมาณไวเลยครบั ในเทศบัญญัติเพ่ือเปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประเพณคีรับ 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ผมไดปรึกษาทานนายกเทศมนตร ีสวนงบประมาณจากชมรมครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  มีทานใดจะเพ่ิมเติมเร่ืองอะไรอีกหรือไม หากไมมีผมขอปดการประชมุ 

ประธานสภาเทศบาล  

 

/เลิกประชุม... 

 

 



๑๐ 
 

 

  

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 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 ศรสีวัสดิ์- กรรมการ/เลขานุการ 
                                              (นายสะเวียง ศรสีวัสดิ์) 

 

 

(ลงชื่อ)    - วิริยะ เอ้ือวิรยิะโยธิน- 
               (นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน) 

             ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 


