
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๐ 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. นายยงยุทธ  เชือกรัมย   ตาํแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางฉัตรชญา คาํยา   ตาํแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๐. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

 

 

/เร่ิมประชุม... 

 

 

 

 



๒ 
 

 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ

ตรวจสอบครบองคประชุม จึงเชิญสมาชิกเขาหองประชุม โดย นายวิริยะ เอ้ือ

วิริยะโยธิน ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล เปนประธานในที่ประชุม เลขานุการ

สภาเทศบาล ไดเชิญประธานสภาเทศบาล จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ

ประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   -ไมม-ี  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ฝาย

เลขานุการสภาไดสงให ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใด

ประสงคจะแกไขขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – 

เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทูถาม 

  -ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีเสนอใหม 

๔.๑ ญัตติ ขอความเห็นชอบการเขาใชประโยชนพ้ืนที่เพื่อสรางอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ และอาคารสวนราชการตางๆ เพื่อใช

ประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตาม

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  มีขอกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้คะ  

เลขานุการสภาเทศบาล   พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๓/๑ ในกรณีที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐมีความ

ประสงคจะใชพ้ืนท่ีบางแหงภายในเขตปาสงวนแหงชาติเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน

หรือเพ่ือประโยชนของรัฐอยางอ่ืนใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมีอํานาจประกาศกําหนด 

 

/บริเวณดังกลาว... 

 



๓ 
 

บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่ทางราชการใชประโยชนภายในเขตปาสงวน

แหงชาติได และในบริเวณดังกลาวมิใหนํามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช

บังคับแกการท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นๆ จําเปนตองกระทําเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อใชประโยชนในพื้นที่นั้น  

การใชพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถาที่ดินในบริเวณที่ทางราชการใชประโยชน

มีแนวเขตทับท่ีดินซึ่งบุคคลไดรับประโยชนตามมาตรา 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) 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 มีดังนี ้

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู  

 

/นายวิรยิะ... 

 



๔ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรชีี้แจงในสวนที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ตามหนังสือกรมปาไม ดวนท่ีสุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๒๑๕๙๑  

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

๐๒๑๑.๕/ว๔๘๕๖ ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๓๕๓๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย ดวนท่ีสุด ที่ บร ๐๐๑๔.๓/ว๕๖๘๓ ลงวันท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไดแจงแนวทางปฏิบัติการเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม

และขอผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่

ปรากฎวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต 

และในการนี้เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดตั้งอยูที่ปาสวนกลาง ๒๐% ในการกํากับ

ดูแลของนิคมสรางตนเองบานกรวด มีความประสงคขออนุญตเขาทําประโยชน

ในเขตปาและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใน

กรณีที่สวนราชการเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต เพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงานราชการและอํานวยความสะดวกใหการบริการจัดทํา

บริการสาธารณะแกประชาชนตอไป จึงไดมีหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลบล

บึงเจริญ  ที่  บ ร ๕๖๙๐๑/๗๔๘  ล งวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๓  เรียน 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง

ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี      

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลตําบลบึงเจริญยื่นแบบคําขอ ปส.

๑๗ คําขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปาสงวน

แหงชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม เพ่ือขอกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

และอาคารสวนราชการตางๆ จํานวน ๒๑ ไร  

 บัดนี้ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย ท่ี บร ๐๐๑๔.๓/๒๑๖๙๙ ลงวันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอใหเทศบาลตําบลบึงเจริญไดจัดสงขอมูลเพ่ิมเติม ให

จังหวัดทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. รายละเอียดสภาพปาเบื้องตนที่จะขออนุญาตเขาทําประโยชน ทั้ง

กายภาพและชีวภาพ 

๒. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ บาท และแผนที่

ภาพถายทางอากาศมาตราสวนตามความเหมาะสม พรอมแผนที่สังเขป แสดง

บริเวณพื้นทีท่ี่ขอใชประโยชนและพื้นที่ขางเคียงท่ีติดตอกับพื้นที่ที่ขอ 

๓. หนังสือแสดงวาเปนผูที่ ไดรับมอบอํานาจใหดํ าเนินการแทน

หนวยงานของรัฐ 

/๔.เอกสาร... 
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๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู 

๕. รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Enviroment checklist) 

๖. บันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร 

๗. รายงานเหตุผลและความจําเปนในการขอใชประโยชน (กรณีเนื้อที่

มากกวาย่ีสิบไร) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง หรือผูบัญชาการ

เหลาทัพแลวแตกรณ ี

ในวันนี้จึงขอใหสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญพิจารณาใหความเห็นชอบ

เพ่ือประโยชนของทางราชการในการจัดทําบรกิารสาธารณะตอประชาชนตอไป 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานขอสอบถามเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร   เร่ืองที่ดินเทศบาลยังไมผานใชไหมครับ ขอเอยนามทานปลัดสุวิทย ที่

สมาชิกสภาเทศบาล  เคยไดชี้แจงตอที่ประชุมสภา กอนเกษียนวา เรื่องการขออนุญาตใชที่ดินไดสงไป 

ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว เหตุใดเร่ืองยังคงคางอยูที่

จังหวัดบุรีรัมย สภาไมขัดของในเร่ืองการพัฒนา จึงอยากใหขอใชพ้ืนท่ีใหถูกตอง

เพ่ือประโยชนของทางราชการและประชาชนตอไป 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

ประเทศบาลประธานสภา  ขอความเห็นชอบการเขาใชประโยชนพ้ืนที่เพ่ือสรางอาคารสํานักงาน 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ และอาคารสวนราชการตางๆ เพ่ือใชประกอบการขอ

อนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญทานใด

เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนพนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ– เสียง 

งดออกเสียง – เสียง 

๔.๒  ขอความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบึงเจริญเขาใชประโยชนพ้ืนที่เพ่ือ

กอสรางถนนเพื่อใชประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม

กอนไดรับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ไดชี้แจง เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรมัย   ตามหนังสือเทศบาลตําบลบึงเจริญ ที่ บร ๕๖๙๐๑/๗๔๘ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ  ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนที่ปา 

และขอผอนผันมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตําบล

บึงเจริญไดยื่นคําขอใชพื้นที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐภายในเขตปา 

 

/สงวนแหงชาติ... 
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สงวนแหงชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (แบบ ปส.๑๗) ขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางถนน และ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย รับเรื่องไวนั้น ดงันี้ 

สรปุถนนที่อยูในเขตที่ดินสงวนสวนกลาง 
ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
๑. ที่ดินสงวนสวนกลาง แปลงที่ 3 ศูนยกลางหมูบาน ปชด.สายตร ี8 เนื้อที่ 
12 ไรบานสายตรี 8 ใต  หมูที่ 12 ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรมัย 
เสนที่ 1 ถนนลาดยาง ยาว 330 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 2 ถนนลูกรัง ยาว 130 ม. กวาง 8 ม. 
เสนที่ 3 ถนนลูกรัง ยาว 200 ม. กวาง 5 ม. 
๒. ที่ดินสงวนสวนกลาง สวนกลาง แปลงที่ 4 ปลูกปาชุมชน ปชด.สายตรี 6 
เนื้อท่ี 324 ไร 
บานสายตรีพัฒนา 1  หมูท่ี 8 และ บานสายตรี 7 หมูที่ 4 ตําบลบึงเจริญ 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
เสนที่ 1 ถนนคอนกรตี,ลูกรัง ยาว 640 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 2 ถนนลูกรัง ยาว 650 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 3 ถนนคอนกรตี,ลูกรัง ยาว 800 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 4 ถนนลูกรัง ยาว 200 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 5 ถนนลูกรัง ยาว 200 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 6 ถนนลูกรัง ยาว 380 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 7 ถนนคอนกรตี ยาว 500 ม. กวาง 6 ม. 
๓.ท่ีดินสงวนสวนกลาง แปลงท่ี 5 วัด,โรงเรียน ปชด.สายตรี 6  
เนื้อท่ี 204 ไร บานสายตรีพัฒนา 1,2,3,4  หมูที่ 8,9,10,11 ตําบลบึงเจริญ 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
เสนที่ 1 ถนนคอนกรตี,ลูกรัง ยาว 2,500 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 2 ถนนคอนกรตี ยาว 650 ม. กวาง 8 ม. 
เสนที่ 3 ถนนลาดยาง ยาว 350 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 4 ถนนคอนกรตี ยาว 330 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 5 ถนนหินคลุก ยาว 250 ม. กวาง 5 ม. 
ท่ีดินสงวนสวนกลาง แปลงที่ 6 ยานการคาขนาดใหญ ปชด.สายตรี 6 
เนื้อท่ี 183 ไร 
บานสายตรีพัฒนา 2  หมูที่ 9 ตาํบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรมัย 
เสนที่ 1 ถนนคอนกรตี ยาว 250 ม. กวาง 6 ม.  
เสนที่ 2 ถนนคอนกรตี ยาว 740 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 3 ถนนลูกรัง ยาว 180 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 4 ถนนคอนกรีต ยาว 180 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 5 ถนนคอนกรีต ยาว 180 ม. กวาง 5 ม. 
เสนที่ 6 ถนนดิน ยาว 180 ม. กวาง 5 ม. 
 

/เสนที่ ๗... 
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เสนที่ 7 ถนนคอนกรีต ยาว 230 ม. กวาง 6 ม. 
ท่ีดินสงวนสวนกลาง แปลงที่ 7 แปลงสาธิตเกษตร ปชด.สายตรี 6 
เนื้อท่ี 438 ไร บานสายตรีพัฒนา 2  หมูที่ 9 ตําบลบึงเจริญ 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
เสนที่ 1 ถนนลูกรัง,หินคลุก ยาว 800 ม. กวาง 5  ม. 
เสนที่ 2 ถนนดิน,หินคลุก ยาว 200 ม. กวาง 5 ม. 
เสนที่ 3 ถนนดิน ยาว 500 ม. กวาง 5 ม. 
ท่ีดินสงวนสวนกลาง แปลงที่ 8 ศูนยกลางหมูบาน ปชด.สายตรี 4 
เนื้อท่ี 28 ไร 
บานสายตรี 4 ใต  หมูท่ี 7 ตําบลบึงเจรญิ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
เสนที่ 1 ถนนลาดยาง,ลูกรังว ยาว 950 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 2 ถนนลาดยาง ยาว 250 ม. กวาง 6 ม. 
เสนที่ 3 ถนนลาดยาง ยาว 220 ม. กวาง 8 ม. 

ตามท่ีกองชางรายงานเร่ืองถนน เทศบาลเขาไปดําเนินการในที่ปา
สวนกลาง ๒๐% จึงขอใหสภาไดพิจารณาการเขาใชพ้ืนท่ีเพื่อขอผอนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน๒๕๖๓ จึงขอใหสภาเทศบาลตําบลบึง
เจริญไดพิจารณา 

 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

ประเทศบาลประธานสภา  ขอความเห็นชอบใหเทศบาลตําบลบึงเจริญเขาใชประโยชนพื้นที่เพื่อกอสราง 

ถนนเพ่ือใชประกอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับ

อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนพน

ศีรษะ 

มติที่ประชุม                - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ เห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ– เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง 

๔.๓ ขอความเห็นชอบรับบริจาค เคร่ืองรับสงวิทยุ จํานวน ๑ เคร่ือง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  

เลขานุการสภาเทศบาล  ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการวินิจฉัย 

ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางไดวินิจฉัยขอ

หารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดแูลพัสดุนั้น  

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี

ความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 

ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ ขอหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัตินี้”ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณใหยกเลิก

บทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุสําหรับกรณีอ่ืนที่มิไดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ

บริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป เมื่อขอเท็จจริง

ปรากฏวากรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทํา

ดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุ

หรือสิทธิน้ันๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น และเปนไปตาม

ระเบียบอื่นที่ เก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากที่ได รับพัสดุมาแลวจะตอง

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุตอไป 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   เชิญ นายกเทศมนตร ีไดชี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย   บริษัทไทยฮั้วยางพาราจํากัด มหาชน สาขาบุรีรัมย 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ขอบริจาคเครื่องรับ – สงวิทยุสื่อสาร แบบประจําที่ ขนาด ๓๐ วัตต  ยี่หอ  

ICOM รุนIC-F๕๑๒๓D จํานวน ๑ เคร่ือง พรอม อุปกรณ ไมโครโฟน และพาว 

เวอรซัพพลาย มูลคาเคร่ืองเปนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท สภาพทรัพยสิน ยังไมผาน

การใชงาน เพื่อเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดใชเปนสาธารณประโยชนรวมกันหรือ

ไวใชในทางราชการ  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิก

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรบับริจาค เคร่ืองรบัสงวิทยุ จํานวน ๑ เครื่อง  

โปรดยกมือพนศีรษะ 

มติที่ประชุม    สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

งดออกเสียง – เสียง  

๔.๔ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบล

บึงเจริญ ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) 

เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ 

/วรรคหา... 

 



๙ 
 

วรรคหา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

วรรคหก คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอใหนายกเทศมนตรีไดแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ตามท่ีดิฉัน นางวิไลวรรณ  นานรัมย  นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ไดแถลง 

นโยบายตอสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564  ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ในชวง 4 ปที่ดิฉันดํารงตําแหนง 
รวม 7 ดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานการศึกษา ดาน
การศึกษา ดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ดานการทองเที่ยว ดาน
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานการเมืองและ
การบริหาร โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือพัฒนาและสรางความเจริญใหกับทองถิ่น รวมท้ังตอบสนองตอปญหา
ความตองการของทองถ่ินและครอบคลุมภารกิจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนดไว 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จึงเปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกโครงการและกิจกรรมเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกับนโยบายที่ไดแถลงไว ซึ่งดิฉันไดมุงเนนการแกไข
ปญหาความเดือดรอน เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับประโยชนและความพึง
พอใจสูงสุด ตามท่ีไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ โดยในการ
แกไขปญหาเราจะมุงเนนผูคนสวนใหญใหไดรับประโยชนมากที่สุด  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคหา วรรคหก ได
กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได แ ถล งไวต อ สภา เทศบ าล เป น ป ระ จํ า ทุ กป  คํ าแ ถล งน โยบายขอ ง
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยที่
สํานักงานเทศบาลดวย 

     ดิฉัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาล 
ตําบลบึงเจริญประจําป 2564 ที่สอดคลองการปฏิบัติงานของแตละกองซึ่ง
เปนไปตามนโยบาย ดังนี้ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  

โครงการเสริมขยายผิวจราจร บานสายตรี ๗ หมูที่ ๔ (ทางเขาวัดปาพระสบาย) 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   

/โครงการ... 

 



๑๐ 
 

โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ (เสนขางวัดบานสาย

ตรี ๖) จํานวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท  

โครงการปรับปรงุถนนลูกรัง บานหนองปรือ หมูที่ ๕ จํานวน ๕๖,๕๐๐ บาท  

โครงการปรับปรงุถนนดินเพ่ือการเกษตร บานสายตรีพัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ 

จํานวน ๓๐๓,๐๐๐ บาท  

โครงการวางทอระบายน้ําบานสายตรี ๖ เหนือ หมูที่ ๓ จํานวน ๑๑๗,๕๐๐ บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย        

คาบํารงุรักษาและซอมแซม 
โครงการซอมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร บานบึงเกา หมูท่ี ๒, บานหนองปรือ 

หมูที่ ๕, บานสายตรี ๕ หมูที่ ๑๓ ตําบลบึงเจริญ  จํานวน  ๓๖,๖๐๐ บาท   

โครงการซอมแซมเสริมผิวถนนแอสฟลตคอนกรตี รหัสทางหลวงทองถ่ิน บร.ถ.

๒๗-๐๖๗ สี่แยกสายตรี ๖ - อุทยานแหงชาติตาพระยา ตําบลบึงเจรญิ 

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

โครงการซอมแซมถนนดิน บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูท่ี ๙  

จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท  

โครงการซอมแซมผิวจราจรลงหินคลกุ บานสายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ 

 จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท   

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บานสายตรี ๔ เหนือ หมูท่ี ๖ 

 จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากทางกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร

สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาแหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑยุค

กอนประวัติศาสตรวัดปาพระสบาย หมูท่ี ๔  ขนาดกวาง ๕ เมตร ระยะทาง 

๐.๐๘๗ กิโลเมตร ลงไหลทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอ

บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  งบประมาณ ๒๐๓,๘๐๐ บาท 

    ดานการศกึษา 

จัดการประเมินภายในสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

ดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส งเสริมสนับสนุนศาสนาประเพณีและ

วัฒนธรรมตามวิถีของคนไทย 

 

 

/ดานการทองเที่ยว...  



๑๑ 
 

ดานการทองเที่ยว 
ภาพกิจกรรม 
โครงการฝกอบรมการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนบานผึ้งรอยรัง ภายใต
โครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บานสายตรีพัฒนา ๓ หมู ๑๐ ตําบลบึง
เจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรมัย การอบรมทําไมกวาด การอบรมทํา

ลิปสติก/สีผึ้งทาปาก 
ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตามเฝาระวังผูท่ีเดนิทางมาจากพ้ืนที่เส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  

    งบประมาณ จํานวน ๓๓๓,๐๖๘ บาท 

     ปญหา  เปนโรคอุบัติใหม 

    อุปสรรค  การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ 

    ผลสัมฤทธ์ิ ผูท่ีปฏิบัติงานมาความพรอมและสามารถรับสถานการณที่ 

อาจจะเกิดโรคไดซึ่งตําบลบึงเจริญ ไมพบผูติดเชื้อในพ้ืนที่สถานท่ีเฝาระวัง หรือ

ควบคุม 

โครงการรณรงคปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออก  

     งบประมาณ จํานวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

    ปญหา  ขาดพนักงานพนหมอกควันสารเคมี 

    อุปสรรค  ขาดความรวมจากครัวเรือนบางครัวเรือน 

    ผลสัมฤทธ์ิ ประชาชนในพื้นท่ี มีความพึงพอใจ ตองการใหเทศบาล ฉีดพน 

มากกวา ๑ ครั้ง/ตอป 

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา  

     งบประมาณ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

    ปญหา  ไมสามารถจับสัตวฉีดวัคซนีไดทุกตัว 

    อุปสรรค  ประชาชนไมมีการควบคุมจํานวนสัตว 

    ผลสัมฤทธ์ิ ประชาชนในพื้นท่ี มีความพึงพอใจตอออกฉีดวัคซีนใหถึง 

บานเรือน  

โครงการ กิจกรรม พุธหรรษา Big cleaning day (วันทําความสะอาดครั้งใหญ) 

ภายใตโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 

     งบประมาณ จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท 

    ปญหา  ความเขาใจหลักวิชาการ 

    อุปสรรค  ความพรอมองควัสดุ 

    ผลสัมฤทธ์ิ ผูเขารวมโครงการใหความรวมมืออยางดีเยี่ยม 

 

 /โครงการ... 



๑๒ 
 

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

     งบประมาณ จํานวน  ๘๐,๐๐๐ บาท 

    ปญหา  ขาดพนักงานท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง 

    อุปสรรค  ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจตอระบบการแพทยฉุกเฉิน 

    ผลสัมฤทธ์ิ ประชาชนในพื้นท่ี สามารถเรียกใชบริการได 

งานสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ  และผูปวยเอดส   จายกอนวันท่ี  
๑๐  ของทุกเดือน 
ผูสูงอายุ   จํานวน      ๘๘๗ คน 
คนพิการ  จํานวน      ๓๓๓   คน 
ผูปวยเอดส  จํานวน          ๑๑   คน  
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบึงเจริญ  (กองทุนวันละบาท) 
สมาชิกทั้งสิ้น       จํานวน        1,๑66 คน 
เงินออมสะสม  จํานวน        218,148.30 บาท 
เงินบริหารกองทุนฯ จํานวน        35,272.15   บาท 

       รวมเปนเงนิทั้งสิ้น จํานวน        253,420.45 บาท 
   จํานวนสมาชิกที่ไดรับสวัสดิการทั้งหมด  จํานวน        คน   ดังนี้   
   เกิด  จํานวน   - คน เปนเงนิ    - บาท 
   ปวย  จํานวน  ๑๐ คน เปนเงิน    ๖,๗๐๐ บาท 
   ตาย  จํานวน  ๑๑ คน   เปนเงิน    1๙๐,000 บาท 

มอบเงินสงเคราะหผูประสบปญหาผูมีรายไดนอย 
(สนับสนุนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรมัย) 

        ผูสูงอายุ    จํานวน  ๑๕  ราย 
   คนพิการ    จํานวน  ๑๐  ราย 
   เด็ก   จํานวน    ๕  ราย 
   ผูดอยโอกาส    จํานวน    ๕  ราย 
   รวม  จํานวน  ๒๕  ราย 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดแูรกเกิด จํานวน     ๔๐๘       คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสูงอายุและคนพิการ ตามนโยบายของรัฐบาล  
การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ และคนพิการ ตามนโยบายของรฐับาล   
ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรปาไม  

เนื่องในวันรกัตนไมประจําปของชาติ ๒๑ ตุลาคม   

    งบประมาณ จํานวน - บาท 

    ปญหา  ขาดพันธุไมปลูกในพื้นที่ 

    อุปสรรค  ภูมิประเทศ 

    ผลสัมฤทธ์ิ ประชาชนทราบถึงการสงเสริมสิ่งแวดลอมของสมเด็จพระศรี 

นครินทราบรมราชชนนี 

/ดานการเมือง... 



๑๓ 
 

ดานการเมืองและการบริหาร 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดเขารวมกิจกรรมตามนโยบาย 

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 

การตรวจประเมินของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ บานผึ้งรอยรัง 

กิจกรรมการประกวดหมูบาน หมูที่ ๑๐ ตําบลบึงเจริญ 

รายงานฉบับนี้ที่ทําขึ้นเปนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สวนนโยบายที่

กําหนดไวจะเรงรีบดําเนินการใหครบถวนในระยะสี่ป เพ่ือใหประชาชนตําบลบึง

เจริญ มีความรักสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มกีารพัฒนาที่ย่ังยืน บริหาร

ราชการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีถือวาที่ประชุมรบัทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม    รับทราบ      
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองอื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานใดเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย  ขอเชิญรวมกิจกรรมการปนจักรยาน รอยรักรอยรงั คร้ังท่ี ๒ 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ ขอความรูรักสามัคคีในการทํางาน การจัดกิจกรรมเรามองประชาชนเปนหลัก 

 เรามีแหลงทองเท่ียวที่นํามาซึ่งงบประมาณ บานผึ้งรอยรงั และวัดปาพระสบาย 

 เราตองสรางกิจกรรมใหตอยอด ไมหยุดน่ิง ใหมีชีวิต ถาเราไมกลาทําก็จะอยู

แบบเดิมๆ อางเก็บน้ําหวยตาเขียว กําลังทําโครงการแคมปง จุดประสงคคอื 

๑. มีนักทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

๒. ประชาชน ชุมชน มีรายไดเพ่ิม 

๓. มีอาชีพที่มั่นคง 

หวังวาทุกทานจะเขาไปชวยกันพัฒนา แบงหนาที่ใหชัดเจน และเทศบาลเขาไป

ชวยเร่ืองความปลอดภัย ในสวนของสภาก็อยากใหชวยกันพัฒนา 

นายบุญชู ธรรมสาร   กระผมไดรับการบอกเลา จากหมูที่ ๗ –หมูที่ ๑๐ ขอความกรุณา 

สมาชิกสภาเทศบาล  ปรับเกรดถนนเสนนั้น เพราะการสัญจรลําบาก คณะผูบริหารลงไปตรวจสอบดู 

     งานปนจักรยาน ผมเห็นดีดวยเปนแหลงทองเที่ยวของตําบลบึง 

เจริญ อยากใหทางเทศบาลไปทําทางในการปนจักรยานเพ่ือความสะดวกมาก

ขึ้น ผมจะรวมดวยในการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียว 

นายคูณ ปกคําไทย   วันนั้น อสม.ดีใจอยางมากรวมงานฟรี 

สมาชิกสภาเทศบาล   ใกลเทศกาลปใหม มีการสัญจรมากขึ้น ไฟฟาแสงสวางยังซอมแซมไม 

ครบขอใหซอมแซมเปนเร่ืองเรงดวนดวยครับ 

 สอบถามงบซอมแซมถนน ถนนเปนหลุมเปนบอหลายจุด 

 

/นางเน็ง... 



๑๔ 
 

นางเน็ง นามวงค    ขอขอบคุณ คณะผูบรหิารและสมาชิกสภาทุกทาน   

สมาชิกสภาเทศบาล  พ่ีนองฝากขอบคุณ ถนนคสล. หมูที่ ๑ ถนนทําแลวสวยคะ ชางไปตรวจงานทุก 

วัน วันเสาร อาทิตย ก็มีชางไปตรวจงานคะ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   ขอใหฝายบริหาร พิจารณาเรื่อง ถนน ไฟฟาสองสวาง 

สมาชิกสภาเทศบาล  อยากใหฝายบรหิารพิจารณา ปายเตือน 

     ขอใหซอมแซมถนน ใหทันปใหมครับ 

     การปนจักรยาน บางทานขอเต็น 

นางจุรีพร เกื้อทาน   ขอสอบถามไฟฟาสองสวาง ไดดําเนินการไปถึงไหนอยางไร 

สมาชิกสภาเทศบาล   การแถลงนโยบาย ภาพกิจกรรมที่นายกไดแถลงนโยบาย ในคราวตอไป 

ขอเปนภาพสี 

 ปญหาคือผูนําทองที่ไมเขารวมประชุม อาจติดปญหาเรื่องโรคระบาด 

นายบุญชู ธรรมสาร   การกอสรางถนนคอนกรีต หมูที่  ๗ ผมภูมิใจครับ ชางลงควบคุมงาน

สมาชิกสภาเทศบาล  อยางตอเนื่อง  

นายสุดใจ วงคขุมดิน   ผมขอขอบคุณ คณะผูบริหารทุกทาน โครงการที่ไดลงทุกหมูบาน ให

สมาชิกสภาเทศบาล  ความสนใจตอพ่ีนองประชาชน 

     โครงการท่ีจะปรับปรุงเรื่อง ออมวันละบาท ผมเห็นดีดวยครบั ที่จัดทํา 

คณะกรรมการชุดใหม ใหเปนคนใหมบอกกลาวแจงพี่นอง ตั้งแตเกิดจนตาย 

 ผูสูงอายุ ถามเร่ืองภัยหนาว เทศบาลจะจัดการอยางไร 

 ขยายเขตไฟฟาของ หมูที่ ๔ ฝากทานประธานดวย 

นายคูณ ปกคําไทย   การปรับปรงุซอมแซมถนนลาดยาง ถนนเสนบึงนอยไปบึงเกา 

สมาชิกสภาเทศบาล   มี ๓ จุดจะถึงบึงเกา เปนหลุมขนาดใหญ ถนนทรุดจากการวางทอ 

ขอใหแกไข และมีปายเตือนดวยครับ 

นายเปร บุญเฮา    ฝากถนน หมูท่ี ๑  ไปถึง สายตร ี๙ มีคนสัญจรเยอะมาก 

รองประธานสภาเทศบาล  สัญจรลําบากจรงิๆ ประมาณ ๑๐ หลุมที่ลําบากมากที่สุดครับ 

     ปใหมโครงการเจ็ดวันอันตรายจะดําเนินการลักษณะไหนอยางไร 

     เรื่องงานปนจักรยาน ฝายสภายินดีรวมงานเต็มที่ครับ 

นายอรรถ ปกคําไทย   ท่ีสมาชิกสอบถาม เร่ืองการซอมแซมไฟฟา จะเรงรีบใหครบั   

รองนายกเทศมนตร ี  ฝากรองปลัด ชวยบอกกองชางใหหนอย 

     เรื่องถนน สัญจรปใหม ปายเตอืน ใหทําไวนิลกอน ไดประชุมไปแลว  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   เห็นควรจัดซื้อเครื่องเสียงเพ่ิมเติม 

ประธานสภาเทศบาล  เสน หมูที่ ๑ บริเวณบาน นายเจริญ นางนาง ควรเรงรีบไปแกไขซอมแซม นาจะ 

เริ่มแกไขรองน้ําอีก 

การเขาเวรเจ็ดวันอันตราย ขออนุญาตทําหนังสือเชิญทุกทานครับ 

 

/นายบุญชู... 

 



๑๕ 
 

นายบุญชู ธรรมสาร   ในสถานะสภา การที่ทานประธานหารือ ดานงบประมาติดขัดอะไร

สมาชิกสภาเทศบาล  หรือไม 

พันจาเอกอนชุา อารรัีมย   ทุกคร้ังที่จัดงานเทศบาลตองไปยืมเคร่ืองเสียงหนวยงานอ่ืน 

รองปลัด    ถามีงบประมาณ สามารถปรับปรงุแผนไดทัน เห็นควรพิจารณาครับ 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย   เสนสายตรี ๙ มาหมูที่ ๑ กําลังเริ่มลงงาน มี ๔ เสนทาง 

นายกเทศมนตรี    ไฟฟา ในสวนของชางมีอยู ๔ คน อยูในระหวางการลงงาน ไมมีวันหยุด 

จึงขาดบุคลากร ขอความเห็นใจดวย เรื่องไฟฟาคงไดแบงงานกัน 

 งานปนจักรยาน ก็ตองเรง 

 ถนน หมูท่ี ๘ ดินนาประมาณ ๖๐ รถ ใชงบประมาณเยอะ ตองแกไข

โดยการไปทําปายเตือน 

 เรื่อง ปใหม ในความรับผิดชอบสํานักปลัด 

 เสน หมูที่ ๒ ไป หมูที่ ๕ อบจจะเขามาดําเนินการ 

 ภัยหนาว ตองมีคาํสั่งจากจังหวัดถึงจะชวยได 

 จุดเสี่ยง อปพร คงจะไดออกคําสั่ง สมาชิกสภาเทศบาลจะไดมารวม

ดวย และมอบปาย ใหแตละหมูบาน 

 การใชจายเงนิไดในชวงนี้ใชไดเทาที่จําเปน  

 พรุ งนี้มีการอบรม วาเปนหมู ใด อยางไร ขอใหผู อํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชี้แจง และใหเลขานุการนายกฯ ไดช้ีแจงเร่ืองถนน

คะ 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เร่ืองการซอมแซมถนนที่จะดําเนินการ ดังนี้  หมู ท่ี  ๗ –หมูที่  ๑๐ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี         เสนสายตรี ๙ มาวัดปาพระสบาย เสนหมูที่ ๕ หนองปรอื เสนหม ูที่ ๘ ขางศาล 

ตาปู เสนหมูที่ ๘ ที่มารองเรียน เสนหม ูท่ี ๑๒ ไปสายตรี ๙  

ในส วนของกองช างช วงนี้ ป ริมาณ จํานวนมาก เพราะตองขอ

งบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานอื่น ขอความเห็นใจการทํางานของเจาหนาที่

กองชางดวยครับ      

นายบุญชู ธรรมสาร   ถนนเชื่อมระหวางหมูที่ ๗ บึงเจริญ ไปหมูที่ ๑๐ ตําบลปราสาท ขอให

สมาชิกสภาเทศบาล  ดแูลดวย 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เรื่องปนจักรยาน อยากวางตัวบุคลากรในแตละดาน ใหจบในวันนี้ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ออกเปนคําสั่ง  

จุดแรกเตรยีมสถานท่ี เต็น เวที  

     จุดทีส่อง อาหารและเครื่องดื่ม มอบให วนิดา พลอยยอด 

     จุดที่สาม บริการน้ํา (เข่ือนเมฆา อสม กับกองสาธารณสุข) 

      (ปาอนุรักษ ชมรมมอไซ) (ปาสัก ผาอินทรีย สมาชิกและเจาหนาที่) 

 

/เครื่องเสียง... 

 



๑๖ 
 

     เคร่ืองเสียง ให วนิดา พลอยยออด, ศรชัย ศรีตัมภวา  

นายนิรนัดร พันธโยศรี, ธรรมนูญ สรอยพิมาย 

     ชุดดูแลผูปน ประธานบอล  

     การปกหมุด สัญลักษณ ผมรับผิดชอบครบั 

นายศรชัย ศรตัีมภวา   อยากใหสมัครทุกคน เพื่อจะไดงบประมาณไปชวยผูปวยติดเตียง นี่คือ

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  วัตถุประสงคหลักในการปนจักรยาน 

นายเปร บุญเฮา    ผมอยากรูวา ขุดดินแลวถนนพัง สัญจรไมได  

รองประธานสภาเทศบาล  ของ หมูท่ี ๕ ขอใหตรวจสอบดวยครบั 

นางฉัตรชญา คํายา   โครงการอาหารปลอดภัย จัดในวันที่ ๒๑-๒๔ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ โครงการนี้ขอมาจากเศรษฐกิจฐานราก  

นางภิญญาพัชญ สงนวน   กองคลัง ขอชี้แจงเรื่องงบประมาณ  

ผูอํานวยการกองคลัง  ประมาณการของป ๖๕ ประมาณการไว ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    ณ เดือนธันวาคม รับจริง ๙,๖๑๕,๔๑๗.๐๘ บาท 

รายจายจริง ๖,๙๓๑,๒๗๑.๘๑ บาท 

    ตํ่ากวารายรบัจริง ๓๗,๘๘๔,๕๘๒.๙๒ บาท 

ในชวง ๓ ไตรมาสแรก จะใชจายประจํา เงินเดือนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

สวนที่ดินและสิ่งกอสรางเทศบาลจะไดดําเนินการในชวงไตรมาสสองได ขึ้นอยู

กับงบประมาณที่เขามานะคะ ในสวนของงานพัสดุ โครงการท่ีกันเงินไวในป ๖๔ 

เทศบาลไดดําเนินการแลว ๘ โครงการ โครงการเศรษฐกิจฐานราก ๒ โครงการ

อยูในชวงการจัดซื้อจัดจางคะ ในสวนของกองคลังมีแคนี้คะ 

พันจาเอกอนุชา อารีรัมย   ผมขออนุญาตนําเรียน ในขอสงสัยของสมาชิกสภาเรื่องขอความ 

รองปลัดเทศบาล   เห็นชอบการใชประโยชนพ้ืนที่ สรางอาคารสํานักงานและถนน ขอเรียนวา เร่ือง 

นี้เทศบาลไดทําหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่  และไดทําหนังสือติดตามความ

คืบหนา จึงทราบวามีเอกสารยังไมครบถวน จึงตองสงเอกสารเพิ่มเติม และได

นําเรื่องเขาสูสภา เพ่ือขอใชตามมติคณะรัฐมนตรี  

วิทยุสื่อสาร บริษัทไทยฮั้วยางพารา จํากัด มหาชน ไดบริจาคให

เทศบาล และเทศบาลจะรับเปนทรัพยสินของเทศบาลหรือไม และเมื่อสภาฯรบั

เปนทรัพยสินของเทศบาล ตองสงเร่ืองใหกองคลังเพ่ือข้ึนทะเบียนครภุัณฑ หลัง

ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ การบํารุงรักษาเทศบาลก็สามารถดําเนินการได และตอไป

ก็ตองขออนุญาตไปที่ กสทช. จัดตั้งศูนยวิทยุสื่อสาร  

เร่ืองไฟฟา ผมจะประสานกองชางใหครับ และชวงน้ีกองชางตองเรง

โครงการเศรษฐกิจฐานราก  

 

/นายวิรยิะ... 

 

 



๑๗ 
 

 

 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีทานไดเพิ่มเตมิอีกหรือไมครับ หากไมมีผมขอปดการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  

   

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวาถูกตองแลว จึงลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

(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 
 


