
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
๒. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
๓. นายคณู ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นายปรีชา ภูมนิา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗. นางจุรีพร เก้ือทาน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายสะเวียง ศรสีวัสดิ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๐. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑. นายใบ เอ่ียมสอาด   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๒. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๓. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
ผูไมมาประชุม   -  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง  นายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคําไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกฯ 
๕. นายศรชัย ศรตีมัภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
๗. พันจาเอกอนุชา อารีรัมย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๘. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๙. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๐. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นางฉัตรชญา คํายา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๒. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๓. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๔. นางเรณู เชียงรัมย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาการ 
๑๕. นางสาวจุรีรตัน  บุญชม  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๖. นางสาวรัชนี คะโลรัมย  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
๑๗. นายคําสิงห เข็มขํา   ตําแหนง นายชางโยธา 
๑๘. นายสุพจน โตกระโทก  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
๑๙. นายสงวน ชื่นอุรา   ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี ๗ 
 

/เร่ิมประชุม... 

 

 



๒ 
 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลไดตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล และใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา

หองประชุมนั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวใหเปนสัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวให

ประชาชนเขาฟงการประชุม และนายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน ตําแหนง

ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดตรวจดูสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญวาครบองคประชุม และเมื่อท่ีประชุมพรอมแลว เลขานุการสภา ได

เชิญทานประธานสภาเทศบาล จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และ

ประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน   ประกาศสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

ประธานสภาเทศบาล   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยสามัญ สมัยที่  ๒ 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดประกาศสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

ประจําป ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๕  

ลงวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบขอ ๒๒ 

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียก

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป ๒๕๖๔ 

ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗    เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ คร้ังท่ี  ๒/ 

๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน                -สมาชิกทานใดตองการ แกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลบึงเจริญ  ตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ท่ีฝายเลขานุการสภา

ไดสงให ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใดประสงคจะ

แกไขขอความ คาํผิด ขอเรียนเชิญ 

 

/บุญชู... 



๓ 
 

 

นายบุญชู ธรรมสาร  -ประธานกรรมการและคณะไดตรวจรายงานการประชุมเรียบรอย 

ประธานคณะกรรมการ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  - หากที่ประชุมไมมผีูใดขอแกไข กอนการลงมติ ประธานสภา 

ประธานสภาเทศบาล เทศบาล ไดตรวจสอบมีสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม จึง

ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔   เม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาชิกสภาทานใด

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - มีมติ รับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน       

๒๕๖๔  ดวยมติรับรอง ๑๑ เสียง เปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓                    เร่ือง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๓.๑ การพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน     - กอนที่จะเขาสูการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประธานสภาเทศบาล  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ) ในการประชุมครั้งนี้

ผมอนุญาตใหเลขาสภาฯชี้แจงขอกฎหมาย 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการพิจารณา

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในข้ันรับหลักการมีกฎหมายบางสวน

ที่เก่ียวของดังนี้ 

  ขอ ๔๓ กําหนดไววา “ รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึก

ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ 

(๒) เหตุผลท่ีเสนอรางขอบัญญัติ 

การเสนอรางขอบัญญัติใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาไดรบัญัตติรางขอบัญญัติท่ีเสนอมาและตรวจแลวเห็น

วาถูกตองใหสําเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวัน

ประชุมเวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนแตไมใหนอยกวาย่ีสิบสี่ชั่วโมงกอน

กําหนดเวลานัดประชุม” 

  ขอ ๕๘  กําหนดไววา “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหาร

ทองถ่ินย่ืนตอสภาทองถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ” 

/นายวิริยะ... 



๔ 
 

 

 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิกลาวแถลงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญครบั 

นางวิไลวรรณ นานรัมย       -เรียน ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ตําบลบึง เจรญิ และผูเขารวมรบัฟงการประชุมทุกทาน บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลบึงเจริญจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอสภา ฉะน้ันในโอกาสนี้คณะผูบริหาร

เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงขอแถลงใหสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดทราบถึง

สถานะการคลั งตลอดจนหลักการและนโยบายในการดํ าเนิน งานใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

 ๑. สถานะการคลัง  

 ๑.๑  งบประมาณรายจายทั่วไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  จํานวน ๒๑,๗๙๔,๙๓๔.๑๓ บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม  จํานวน   ๓๔,๘๙๘,๗๗๑.๐๕ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   ๑๐,๘๘๑,๗๘๖.๓๓ บาท 

 ๑.๑.๔ รายการที่กันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๐ 

โครงการ  รวม ๐.๐๐ บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน ๗ โครงการ  

รวม  ๑๔๖,๔๑๐.๐๐ บาท 

    ๑.๒  เงินกูคงคาง     จํานวน      ๐.๐๐     บาท    

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓  

       ๒.๑  รายรบัจรงิท้ังสิ้น ๔๐,๐๒๕,๒๔๑.๙๓ บาท ประกอบดวย 

       หมวดภาษีอากร          จํานวน  ๙๗,๖๗๔.๓๙        บาท 

       หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน   ๑๖๘,๖๒๗.๕๐     บาท 

       หมวดรายไดจากทรัพยสิน            จํานวน    ๒๒๓,๒๓๕.๐๕      บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน  ๐.๐๐              บาท 

       หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            จํานวน ๒๗๑,๙๓๓,๐๐   บาท 

       หมวดรายไดจากทุน   จํานวน  ๐.๐๐    บาท 

       หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน ๑๗,๕๑๑,๙๘๖.๙๙    บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          จํานวน  ๒๑,๗๕๑,๗๘๕.๐๐      บาท   

    ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน ๐.๐๐  บาท  

 

/๒.๓ รายจาย... 



๕ 
 

         ๒.๓ รายจายจริง จํานวน ๓๖,๑๗๗,๑๙๘.๔๓         บาท ประกอบดวย 

      งบกลาง จํานวน             ๑๐,๗๙๑,๔๔๗.๐๐          บาท 

      งบบุคลากร จํานวน         ๑๒,๖๗๑,๖๘๑.๐๐        บาท 

      งบดําเนินการ จํานวน      ๙,๒๒๗,๔๕๐.๔๓         บาท 

      งบลงทุน จํานวน             ๑,๖๓๔,๙๐๐.๐๐          บาท 

      งบเงินอุดหนุน จํานวน       ๑,๘๕๑,๗๒๐.๐๐   บาท 

งบเงินอุดหนุน จํานวน       ๑,๗๔๒,๐๐๐.๐๐          บาท 

      งบรายจายอ่ืน จํานวน                   ๐.๐๐           บาท

    ๒.๔ รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคจํานวน  

๓,๓๐๕,๔๕๒.๐๐ บาท  

๒.๕ มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน  

๔,๗๓๑,๔๔๐.๐๐ บาท 

    ๒.๖ รายจายที่จายจากเงินทนุสํารองเงินสะสม  ๐.๐๐  บาท 

     ๒.๗ รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน  ๐.๐๐  บาท 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

๑.รายรับ 

รายรับ รายรับจริง 

ป ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 

ป ๒๕๖๕ 

รายไดจัดเก็บ    

หมวดภาษีอากร ๙๗,๖๗๔.๓๙ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๖๘,๖๒๗.๕๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๕๐๐.๐๐ 

หมวดรายไดจากทรพัยสิน ๒๒๓,๒๓๕.๐๕ ๒๖๗,๒๐๐.๐๐ ๒๖๗,๒๐๐.๐๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๒๗๑,๙๓๓.๐๐ ๒๒๐,๓๐๐.๐๐ ๒๒๐,๓๐๐.๐๐ 

รวมรายไดจัดเก็บเอง ๗๖๑,๔๖๙.๙๔ ๖๙๘,๐๐๐.๐๐ ๖๙๘,๐๐๐.๐๐ 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๕๑๑,๙๘๖.๙๙ ๑๘,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๙๓๒.๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๑๗,๕๑๑,๙๘๖.๙๙ ๑๘,๙๓๒,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๙๓๒.๐๐๐.๐๐ 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๒๑,๗๕๑,๗๘๕.๐๐ ๒๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๑,๗๕๑,๗๘๕.๐๐ ๒๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๔๐,๐๒๕,๒๔๑.๙๓ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

/คาํแถลง... 

 



๖ 
 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.รายจาย 

รายจาย รายจายจริง  

ป ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  

ป ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 

 ป ๒๕๖๕ 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง ๑๐,๗๙๑,๔๔๗.๐๐ ๑๒,๐๓๒,๓๐๐.๐๐ ๑๒,๔๓๘,๗๐๐.๐๐ 

งบบุคลากร ๑๒,๖๗๑,๖๘๑.๐๐ ๑๕,๘๖๐,๕๔๐.๐๐ ๑๗,๒๖๓,๗๗๖.๐๐ 

งบดาํเนินงาน ๙,๒๒๗,๔๕๐.๔๓ ๑๐,๓๘๐,๔๖๐.๐๐ ๑๐,๘๗๒,๕๒๔.๐๐ 

งบลงทุน ๑,๖๓๔,๙๐๐.๐๐ ๔,๕๕๑,๗๐๐.๐๐ ๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๑,๘๕๑,๗๒๐.๐๐ ๒,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมจายจากงบประมาณ ๓๖,๑๗๗,๑๙๘.๔๓ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

     

                                              บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย   

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๖๕๑,๐๐๓ 

  แผนงานรกัษาความสงบภายใน ๕๒๑,๙๐๐ 

ดานบริหารชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา ๙,๕๓๑,๒๗๗ 

  แผนงานสาธารณสุข ๒,๖๗๙,๑๐๐ 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ๑,๘๘๖,๖๔๐ 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘๗๐,๐๐๐ 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖,๘๒๑,๓๘๐ 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง ๑๒,๔๓๘,๗๐๐ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ 

 

/เพื่อใชในการ... 

 



๗ 
 

เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารไดวางไวตาม

แผนการพัฒนาเทศบาลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอรางเทศ

บัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบึงเจริญพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และ

ขออนุญาตประธานสภาใหผูอํานวยการกองทุกทานไดชี้แจงเหตุผลความ

จําเปนท่ีไดตั้งรายจายในแตละแผนงาน 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน       -อนุญาตตามคําขอและเชิญเจาหนาที่งบประมาณไดชี้แจง

ประธานสภาเทศบาล   รายจายตามแผนงาน    

นางสาวณฏัฐณิชา ปาสานะตัง  -ไดชี้แจงแผนงานงบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หัวหนาสํานักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน ใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบอยาง

ละเอียด 

รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 

แผนงานงบกลาง 

งบ/งาน งบกลาง รวม 

งบกลาง ๑๒,๔๓๘,๗๐๐ ๑๒,๔๓๘,๗๐๐ 

รวม ๑๒,๔๓๘,๗๐๐ ๑๒,๔๓๘,๗๐๐ 

 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบ/งาน งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร ๖,๗๕๔,๖๐๐ ๑,๙๗๓,๙๔๐ ๘,๗๒๘,๕๔๐ 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) ๒,๖๒๔,๘๐๐ ๐ ๒,๖๒๔,๘๐๐ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๔,๑๒๙,๘๐๐ ๑,๙๗๓,๙๔๐ ๖,๑๐๓,๗๔๐ 

งบดําเนินงาน ๒,๕๖๘,๓๖๓ ๑,๒๔๒,๐๐๐ ๓,๘๑๐,๓๖๓ 

คาตอบแทน ๑๓๘,๖๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ ๓๖๐,๖๐๐ 

คาใชสอย ๑,๕๗๓,๗๖๓ ๘๒๗,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๗๖๓ 

คาวัสด ุ ๓๖๕,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ๕๐๘,๐๐๐ 

คาสาธารณูปโภค ๔๙๑,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๔๑,๐๐๐ 

งบลงทุน ๐ ๕๗,๑๐๐ ๕๗,๑๐๐ 

คาครุภัณฑ ๐ ๕๗,๑๐๐ ๕๗,๑๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ 

รวม ๙,๓๗๗,๙๖๓ ๓,๒๗๓,๐๔๐ ๑๒,๖๕๑,๐๐๓ 

/แผนงาน... 

 

 



๘ 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

รวม 

งบบุคลากร ๓๒๑,๙๐๐ ๐ ๓๒๑,๙๐๐ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๓๒๑,๙๐๐ ๐ ๓๒๑,๙๐๐ 

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

คาตอบแทน ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ 

คาใชสอย ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ 

คาวัสด ุ ๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

งบเงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๔๕๑,๙๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๕๒๑,๙๐๐ 

นางภิญญาพชัญ สงนวน     - ไดชี้แจงงานบริหารงานคลัง ๓,๒๗๓,๐๔๐ ดังน้ี 

ผูอาํนวยการกองคลัง    งบบุคลากร  ๑,๙๗๓,๙๔๐ 

       -เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๙๗๓,๙๔๐ 

      งบดําเนินงาน ๑,๒๔๒,๐๐๐ 

       -คาตอบแทน ๒๒๒,๐๐๐ 

       -คาใชสอย ๘๒๗,๐๐๐ 

       -คาวัสดุ ๑๔๓,๐๐๐ 

       -คาสาธารณูปโภค ๕๐,๐๐๐  

      งบลงทุน ๕๗,๑๐๐ 

       -คาครภัุณฑ ๕๐,๑๐๐  

นายสุพจน โตกระโทก  ไดชี้แจงแผนงานการศึกษา  

เจาพนักงานธุรการ แผนงานการศึกษา  

งบ/งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

การศกึษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศกึษา 

รวม 

งบบุคลากร ๑,๐๓๓,๐๔๐ ๒,๔๓๓,๘๗๖ ๓,๔๖๖,๙๑๖ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๐๓๓,๐๔๐ ๒,๔๓๓,๘๗๖ ๓,๔๖๖,๙๑๖ 

งบดําเนินงาน ๖๗๖,๐๐๐ ๓,๔๒๘,๓๖๑ ๔,๑๐๔,๓๖๑ 

คาตอบแทน ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

คาใชสอย ๓๖๖,๐๐๐ ๒,๑๕๓,๒๕๐ ๒,๕๑๙,๒๕๐ 

คาวัสด ุ ๓๐๕,๐๐๐ ๑,๒๖๕,๑๑๑ ๑,๕๗๐,๑๑๑ 

งบเงินอุดหนุน ๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๑,๙๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑,๗๐๙,๐๔๐ ๗,๘๒๒,๒๓๗ ๙,๕๓๑,๒๗๗ 

/นางฉัตรชญา... 



๙ 
 

นางฉัตรชญา คํายา  ชี้แจงแผนงานสาธารณสุข  

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

งบ/งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร ๑,๗๐๗,๓๐๐ ๐ ๑,๗๐๗,๓๐๐ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๗๐๗,๓๐๐ ๐ ๑,๗๐๗,๓๐๐ 

งบดําเนินงาน ๗๓๖,๖๐๐ ๒๓๕,๒๐๐ ๙๗๑,๘๐๐ 

คาตอบแทน ๑๑๗,๖๐๐ ๐ ๑๑๗,๖๐๐ 

คาใชสอย ๕๓๔,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๗๖๔,๐๐๐ 

คาวัสด ุ ๘๕,๐๐๐ ๐ ๘๕,๐๐๐ 

คาสาธารณูปโภค ๐ ๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ 

รวม ๒,๔๔๓,๙๐๐ ๒๓๕,๒๐๐ ๒,๖๗๙,๑๐๐ 

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ชี้แจงแผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห 

 หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งบ/งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร ๑,๗๐๙,๖๔๐ ๑,๗๐๙,๖๔๐ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๗๐๙,๖๔๐ ๑,๗๐๙,๖๔๐ 

งบดําเนินงาน ๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ 

คาตอบแทน ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ 

คาใชสอย ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

คาวัสด ุ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 

รวม ๑,๘๘๖,๖๔๐ ๑,๘๘๖,๖๔๐ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งบ/งาน งานสงเสริมและสนบัสนนุ

ความเขมแข็งชุมชน 

รวม 

งบดําเนินงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

คาใชสอย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

/นายสุพจน.... 

 



๑๐ 
 

 

นายสุพจน โตกระโทก  ไดชี้แจง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

เจาพนักงานธุรการ 

งบ/งาน งานกีฬา 

และนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

รวม 

งบดําเนินงาน ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ 

คาใชสอย ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ 

งบเงินอดุหนุน ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุน ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 

รวม ๔๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ 

นายคําสิงห เข็มขํา        เรยีนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร 

นายชางโยธา และผูเขารวมประชุมเนื่องดวยผูอํานวยการกองชางติดงานพระราชทาน

เพลิงศพ จึงมอบหมายใหกระผมไดชี้แจงแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา ดังนี้ 

   

  งบ/งาน 

งานกอสราง รวม 

งบบุคลากร ๑,๓๒๙,๔๘๐ ๑,๓๒๙,๔๘๐ 

เงินเดือน (ฝายประจํา) ๑,๓๒๙,๔๘๐ ๑,๓๒๙,๔๘๐ 

งบดําเนนิงาน ๗๙๙,๐๐๐ ๗๙๙,๐๐๐ 

คาตอบแทน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 

คาใชสอย ๕๕๔,๐๐๐ ๕๕๔,๐๐๐ 

คาวัสดุ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๔,๖๙๒,๙๐๐ ๔,๖๙๒,๙๐๐ 

คาครุภัณฑ ๑๓,๘๐๐ ๑๓,๘๐๐ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ๔,๖๗๙,๑๐๐ ๔,๖๗๙,๑๐๐ 

รวม ๖,๘๒๑,๓๘๐ ๖,๘๒๑,๓๘๐ 

ผูอํานวยการกองทุกกอง   -ไดชี้แจงรายจายตามแผนงานในรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางละเอียดตามลําดับจนเสร็จสิ้น 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล  รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตอที่ประชุมเรียบรอยแลว ลําดับ

ตอไป กอนที่จะมีการรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหเลขานุการสภาทองถิ่นไดชี้แจงระเบียบขอ

กฎหมายในขั้ น ตอนการพิ จารณ าญั ตติ ร างเทศบั ญ ญั ติ วาระที่  ๑             

(ขั้นรบัหลักการ) 

/นางสาว... 



๑๑ 
 

  

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการ

พิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ในขั้นรับหลักการ มีขอ

กฎหมายสวนที่เก่ียวของดังน้ี 

   ขอ ๔๗ กําหนดวา “ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให

ที่ประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะ

รับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงค

จะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเรื่องนั้น

พอสมควรแลว” ประกอบกับขอ 

   ขอ ๖๒ กําหนดวา “เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิก

สภาทองถิ่นเสนอญัตติขอใหปดอภิปราย เพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหง

รางเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม  หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่น

พิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่ง

ในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในที่ประชุม”  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน           -สมาชิกสภา ทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายเชิญครับ จะกลาวถอยคํา 

ประธานสภาเทศบาล  ใดตอที่ประชุมสภาใหยกมือขึ้นพนศีรษะ และกระผมประธานฯ อนุญาตแลว

จึงกลาวได เชิญครับ 

นายคูณ ปกคําไทย   -เรียนทานประธานสภา กระผมนายคูณ ปกคําไทย สมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลบึงเจรญิ เขต ๑ ขออภิปราย ดังนี้ 

   ๑. โครงการวัดปาพระสบายท่ีเปนประเพณีการทําบุญอุทิศให

กระดูกคนโบราณ ๓,๐๐๐ ป ในชวงสงกรานต ซึ่งไมมีการบรรจุไวในรางเทศ

บัญญัติ น้ี  เสนอท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นควรวาตองมี โครงการนี้  มี

ความสําคัญตองตั้งไวทุกป หากโอนงบประมาณอาจไมเพียงพอ 

   ๒. งานบํารุงรักษาและซอมแซม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

การตั้งงบประมาณนี้ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมูบานหรอืไม 

   ๓. เร่ืองไฟฟาสองสวาง ดับหลายจุด ขอใหเทศบาลดูแลและมีการ

ตั้งงบประมาณรองรับดวย 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   เรียนทานประธานสภา กระผมนายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ สมาชิก 

สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล เขต ๒ ขออภิปราย ดังนี้ 

   ๑. สอบถามเร่ืองโรงเรียนอนุบาลบึงเจริญ เปนโรงเรียนหรือยัง มี

งบประมาณที่ตั้งในเทศบัญญัติจํานวนมาก 

   ๒.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (ศูนยการเรียนรูการ

บรหิารจัดการขยะ) บานสายตรี ๖ เหนือ หมูท่ี ๓ ตั้งไว ๘๕๘,๐๐๐ บาท  

 

/โครงการ... 



๑๒ 
 

  โครงการเปนมาอยางไร ตั้งมาตองมีการประชาคมชาวบานกอน เกรงวา

อนาคตจะเปนปญหาแบบไทยฮั้วขึ้นศาลทั้งป อยากใหสมาชิกสภาเทศบาล

พิจารณาใหดี 

นายบุญชู ธรรมสาร   เรียนทานประธานสภา กระผมนายบุญชู ธรรมสาร สมาชิก 

สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาล เขต ๒ ขออภิปราย ดังนี้ 

   ๑. ผมเปนหวงกองสาธารณสุข ทราบอยูแลววามีโรคโควิด ๑๙

อยางรุนแรง  ผมตรวจสอบงบประมาณที่กองสาธารณสุขไดตั้งไวไมเห็นมี

การตั้งงบประมาณรองรับโรคระบาดโควิด ๑๙ ซึ่งถาหากทานตั้งไวมี

งบประมาณเขาทานก็สมารถดําเนินการไดเลย อยากใหกองสาธารณสุขตั้ง

งบประมาณรองรับสวนนี้ไวดวย 

   ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการปรับปรุงถนนดิน

เพื่อการเกษตร บานบึงเจริญ หมูที่ ๑ (สี่แยกวัดปาพระสบายเชื่อมสายตรี๙)

ขอใหชี้แจงในสวนนี้คือจุดไหน 

   ๓. โครงการถนน คสล. สายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ เสน ๒๒๔ เชื่อม

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๓ ผมไมทราบจริงๆวาจะลงโครงการตรงไหนให

กองชางไดอธิบายใหทราบ 

นายคูณ ปกคําไทย   กอนจะใหเจาหนาที่ตอบคําถาม แผนงานอุตสาหกรรมและการ 

สมาชิกสภาเทศบาล  โยธา ตั้งวัสดุกอสราง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนทอระบายน้ํา ซึ่งหมูที่ ๘ 

มีความเดือดรอน ตองมีการวางทอขอใหผูบริหารรับทราบดวย 

นายเปร บุญเฮา   ๑. โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ 

รองประธานสภาฯ  (เสนบานนายสมเดช นวลออง) ท่ีบรรจุไวในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ พิมพ

นามสกุลของนายสมเดชผิด ที่ถูกตองคอื นายสมเดช วรรณภูงา และถนนให

ระบุจุดใหชัดเจน 

    ๒.ถนนใหระบุจุดใหชัดเจน เริ่มจากตรงไหนไปตรงไหน หมูที่ ๗

และหมู ๘ 

นายคูณ ปกคําไทย   อยากใหดูดีๆ เกิดเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนไหม 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เก้ือทาน   กอนที่นายกจะตอบคําถาม ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขอ 

สมาชิกสภาเทศบาล  สอบถามโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง บานสายตรีพัฒนา ๔ หมู

ที่ ๑๑ (คุมนอย) ดิฉันไดลงพื้นที่ ผูนําหมูบานไดสอบถามวาสํารวจแลว

ตองการ คสล. เหตุใดเปลี่ยนเปนโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง 

ซึ่งผูใหญบานฝากสอบถามมายังคณะผูบริหารโดยผานสภา 

 

 

/นายสุดใจ... 



๑๓ 
 

นายสุดใจ วงศขุมดิน   โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ (เสนขาง 

สมาชิกสภาเทศบาล  วัดบานสายตรี ๖) จุดที่จะลงโครงการคือตรงไหน เสนไปบานพอมวง ไปหา

สัมฤทธ์ิหรือจะทําขางวัด 

นายเปร บุญเฮา   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานบริหารงานทั่วไป  

รองประธานสภาฯ  คาจางเหมาบริการดูแลตนไม สนามหญาและสวนหยอม ตั้งไวอยู ๒ กอง 

ซ้ําซอนหรือไม 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   ขอสอบถามฝายบริหาร โครงการ หมูที่ ๖ ทางเชื่อมตอคอนกรีต 

สมาชิกสภาเทศบาล  บานบึงนอย ไมมีบรรจุไวในเทศบัญญัติ และทําไมมีโครงการ ๒๒๔ – 

โรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๓ ขอใหลําดับความเดือดรอน ถามีเรื่องตอตาน

ขึ้นมาจะยุงยากนะครับ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ขอชี้แจงท่ีสมาชิกสอบถาม 

นายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ  ๑. การทําบุญของวัดปาพระสบาย ขอใหเจาหนาที่ นักวิชาการทองเที่ยว

ชี้แจง 

  ๒. โรงเรียนอนุบาลบึงเจริญ เปนโรงเรียนแลวสภาเทศบาลยกมือจัดตั้งให

รหัสโรงเรยีนอยูระหวางดําเนินการติดเรื่องที่ดิน มอบใหปลัดชี้แจง 

  ๓. อาคารเอนกประสงคเปนโครงการตามนโยบายผูบริหารที่ชี้แจงกับ

ชาวบานไว จึงระบุไวในเทศบัญญัติน้ี สวนการทําประชาพิจารณจะไดทําใน

ขั้นตอนถัดไป ถาทําประชาพิจารณประชาชนตําบลบึงเจริญไมผ าน 

โครงการนี้ก็ไมสามารถดําเนินการตอได 

  ๔. เร่ืองโควิด มีหนังสือสั่งการที่มีแนวทางชัดเจนท่ีเทศบาลสามารถใชจาย

จากงบกลางได หรือเงินทุนสํารองเงินสะสม หากตองใชเงินทุนสํารองเงิน

สะสมตองผานความเห็นชอบสภาและสงผูวาราชการจังหวัด 

  ๕. โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือการเกษตร บานบึงเจริญ หมูที่ ๑ (สี่แยก

วัดปาพระสบายเชื่อมสายตรี ๙) เปนบริเวณแยกบานบึงนอยเขาไปท่ีวัดปา

พระสบาย 

  ๖. โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ เสน ๒๒๔ 

เชื่อมโรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๓ เปนเสนคอนกรีตเขาไปหาวัดและออกมา

ถนนเสน ๒๒๔  

  ๗. ผูใหญบานหมูที่ ๑๑ ไมอยากไดถนนดินลงลูกรัง อยากไดถนน คสล.

ผูบริหารพิจารณาแลว ชาวบานคุมบานนอยลําบากมาก จึงใหทําโครงการ

ถนนดินลงลกูรังกอน เพื่อรองรับ คสล. 

  ๘. โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ (เสนขางวัด

บานสายตรี ๖) เปนเสนยาวตลอดแนวซึ่งผานบานนายมวง บุดประโคน 

  ๙. บานนอยหมู ๖ กับวัด พิจารณาความสําคัญจากความเดือดรอนของ

ประชาชน 

/นายเปร... 



๑๔ 
 

นายเปร บุญเฮา   ถาโควิดหายอยากใหสมาชิกสภาเทศบาลไดไปอบรม 

รองประธานสภา 

นายบุญชู ธรรมสาร   สอบถามไปยังเจาหนาท่ีงบประมาณ โครงการที่นํามาบรรจุไวในป  

สมาชิกสภาเทศบาล  ๒๕๖๕ หากเกิดปญหาข้ึนในอนาคตจะปฏิเสธความรับผิดชอบไมได เชน

โครงการถนนเขาวัดทําไดหรือไม ขัดตอกฎหมายไหม ขอใหชี้แจง 

นางวนิดา พลอยยอด   โครงการประเพณีของวัดปาพระสบาย ไดเสนอเร่ืองไปท่ีจังหวัด 

นักพัฒนาการทองเที่ยว  แลวไมรับหลักการ เพราะการทําบุญอุทิศสวนกุศลเปนประเพณีหลากหลาย 

ในเดือนตุลาคมจะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น อาจไดตั้งจายเปน

รายการใหม 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน   ๑.อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม สื่อการเรียนการสอนทําไมถึงต้ัง 

ปลัดเทศบาล   เยอะ ทองถิ่นสามารถตั้งโรงเรียนอนุบาลได ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกรมฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลไดตั้งงบประมาณรองรับ

เพื่อรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมฯ ตอนนี้เทศบาลรอรหัสโรงเรียน

อนุบาล ซึ่งยังไมได ทําใหการของบประมาณกอสรางโรงเรียนอนุบาลและ 

ขอบุคลากรครูเพิ่มยังไมได ถาเทศบาลไดรับอนุญาตเร่ืองที่ดินที่ ใชตั้ง

โรงเรียนอนุบาล กรมฯก็สามารถอนุมัติรหัสโรงเรียนใหได ฉะนั้นเทศบาลจึง

มีความจําเปนตองตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ 

   ๒. คาบํารุงรักษาและซอมแซมที่ตั้งไว สามารถจายเปนคาซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินไดทั้งหมด 

   ๓. ทําถนนไปวัดทําไดไหม ถนนถาเปนทางสัญจรที่ประชาชนใช

ประโยชนรวมกันก็สามารถทําได เปนทานผานของประชาชนที่ทางสัญจร

ทะลุหากันไดระหวางชุมชนสูชุมชน และเปนความตองการหรือเจตนารมณ

ของประชาชน  

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมรูสึกเปนหวง การทําในถนนในวัดเปนทางสัญจรทําไดหรือไม  

สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งแตกอนเทศบาลก็เคยไปปรับปรุงภูมิทัศนในวัดก็สามารถทําได  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   บอขยะอยากใหตอบกอนรบัหลักการ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน   เนื่องจากวิสัยทัศนของผูบริหารรวมถึงประธานสภาอยูในสวนนี้ดวย 

ปลัดเทศบาล  ถาไมทําโครงการนี้ อนาคตขางหนาเทศบาลก็จะอยูแคที่ดิน ๒๑ ไร ซึ่งมี

ที่ดินที่หลงเหลือเปนจุดบริการสาธารณะ อีก ๑ เดือนผมก็เกษียณ จึงอยาก

ขอที่ดินแปลงนี้เพ่ือใชประโยชน ที่ดินแปลงนี้แตกอนประชาชนบุกรุก ผมได

มีโอกาสไปคุยกับผูปกครองนิคมฯ และไดแผนที่แปลงดังกลาวนี้มาแลว 

บริเวณที่ดินแปลงนี้ ๒๖ ไร ๑ งาน ๓๔ ตารางวา ระวาง ๕๖๓๗IV ๘๘๙๐ 

ซึ่งนิคมสรางตนเองบานกรวด เห็นดีดวย ไมมีเทศบาลไหนขอใชประโยชน  

 

/ซึง่ในเนื้อท่ี... 



๑๕ 
 

 

  ซึ่งในเนื้อที่ ๒๖ ไร จํานวน ๕ ไร เปนศูนยการเรียนรูบริการสาธารณะ 

จํานวน ๕ ไร ปรับปรุงภูมิทัศน ตนไมทําคันคูโดยรอบเนื้อที่สวนที่เหลือจะ

เปนแปลงสาธิตการเกษตร เมื่อสภาอนุมัติจะไดประกาศจัดทําประชา

พิจารณ ในภายหลัง หลังจากเทศบัญญัติผานความเห็นชอบแลว ถา

ประชาชนไมยินยอมใหดําเนินการก็คอยเปลี่ยนแปลงไปทําอยางอื่นได การ

ขอใชที่ดินจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เดิมผูใหญบานหมูที่ ๓ เปนผูขอใชให

ชาวบานและเกิดความขัดแยงเรื่องที่ดินและขอยกเลิกการใชกับนิคมฯ ไป

แลว ในอนาคตหากเทศบาลไดรับอนุญาตใหใชที่ดินอาจขอทําเปน นสล.

ตอไป 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    โครงการนี้ เทศบาลจะกอสรางศนูยเรียนรูบอขยะ เทศบาลจะทํา 

นายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ  การฝงกลบ ทําโรงเรือน เตาเผาขยะ จัดการขยะในตําบล ในสวนของ

โรงเรือนตองผานความเห็นชอบการใชที่ดินกอนถึงจะสามารถดําเนินการ

ตอไปได 

นายอรรถ ปกคําไทย   เดิมมีคนตองการขายที่ดิน เพ่ือใหเทศบาลมาทําหลุมบอขยะ  

รองนายกเทศมนตรี  ตอนนี้เจาของท่ีดินยกเลิกไมขาย เทศบาลทราบวามีที่ดินวางเปลาเปนของ

นิคมฯ บริเวณติดสวนของนายทองแดง สุวรรณเพชร ท่ีเสียชีวิตไปแลว สวน

ตาโมะ และไทยฮั้วยางพารา เร่ืองขยะเทศบาลตองทํา ตองประชาคม ทํา

แลวไดประโยชนแนนอน  

นายบุญชู ธรรมสาร   ดินเปลา ๒๖ ไร ขออภิปรายในสวนนี้ผมเห็นดีดวย  

สมาชิกสภาเทศบาล  ถาไปสรางสวนสาธารณะและไมสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชน 

ขอใหเปนไปตามแผน แตถาไปสรางบอขยะผมไมเห็นดวยเพราะยังไมไดผาน

การประชาคมแลวมาตราเทศบัญญัติ 

นางสาวณัฏฐณชิา ปาสานะตัง   สํานักปลัด ไดตั้งโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

หัวหนาสํานักปลัด  บุคลากรของเทศบาลตําบลบึงเจริญ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง

ครอบคลุมถึง ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หากสถานการณโควิดคลี่คลาย

คงไดดําเนินการ 

นายปรชีา ภูมินา   ที่ดิน ๒๖ ไร หมูที่ ๓ เปนของชาวบานหรือท่ีสาธารณะ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   เรื่องบอขยะยังไมมีการประชาคม วันน้ีใหสมาชิกฯยกมือรับ 

สมาชิกสภาเทศบาล  หลักการซึ่งตอไปเปนการแปรญัตติและลงมติ ผมขอสอบถามกอนวา

โครงการน้ียังไมผานการประชาคม การตราไวในเทศบัญญัติขัดตอกฎหมาย

หรือไม ถาไมไดประชาคมชาวบานมาคัดคานภายหลัง สมาชิกสภาเทศบาล

ทุกทานจะไดไมถูกชาวบานติติง  

/สิบเอก... 

 



๑๖ 
 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน   ขอชี้แจงแยกประเด็นดังนี้ 

ปลัดเทศบาล  บอขยะเทศบาลไดไปตรวจดูแลว ไมไดหมายความวาจะเอาพื้นที่ ๒๖ ไรที่

ขอนิคมสรางตนเองบานกรวดเปนบอขยะขอใชเพื่อเปนที่สาธารณะ

ประโยชนตั้งเปนศูนยเรียนรู เหมือนท่ี สท.บุญชู เปลี่ยนเปนสวนสาธารณะก็

ได ถานิคมฯอนุญาตมาแลว ตองทําประชาพิจารณ อยาสําคัญผิดครับขอ

เพื่อรองรับไวครับไมไดใชแปลงนี้ทําบอขยะ หากโอกาสขางหนาทําประชา

พิจารณ เหลือเวลาอีกแค ๑ เดือนประชาพิจารณทั้ง ๑๓ หมูบาน อยูในชวง

มาตรการโควิดขอใหนิคมฯอนุญาตที่ดินกอน การจัดการขยะแบบเตาแผนไร

มลพิษของ รร. นิคมสรางตนเอง ๕ สงรายละเอียดมาใหหมดแลว  ผมยัง

ไมไดนําเรียนใหผูบริหารทราบ ซึ่งอาจารยผูออกแบบจากวิทยาลัยเทคนิค

นางรองยินดีจะชี้แจงและประชาพิจารณรวม ผมขอใหแกเปนศูนยบริการ

สาธารณะ 

นายบุญชู ธรรมสาร   วันนี้สมาชิกสภาทราบแลววาเทศบาลจะขออนุญาตท่ีดินนิคม 

สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน ๒๖ ไร เพ่ือทําสวนสาธารณะใหประชาชน สวนบอขยะเปนท่ีดิน

แปลงอ่ืนไมใชแปลงนี้  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ถาไมมทีานใดประสงคจะอภิปรายอีก ผมใหถือวาปดการอภิปราย  

ประธานสภาเทศบาล  และ ประธานสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ 

ทาน ครบองคประชุม จึงขอขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้วา ทานสมาชิกทานใด

เห็นควรวาจะรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ (ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม   - มีมติรับหลักการ  ๑๑  เสียง  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน        - ผมขอประกาศเปนอันวาที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

ประธานสภาเทศบาล  ไดมีมติ รับหลักการในรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ จํานวน ๑๑ เสียง ไมรับหลักการ – เสียง งด

ออกสียง – เสียง (เวลา ๑๒.๐๕ น.) และผมขอพักการประชุมชั่วคราว 

รับประทานอาหารกลางวัน  และเร่ิมประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

            ขอพักการประชุม ต้ังแตเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น.  

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   - เมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม ๑๓.๐๐ น. เลขานุการไดเชิญสมาชิก 

เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเขาหองประชุม 

   ๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน         - เมื่อสมาชิกสภาฯ เขามาในที่ประชุมพรอมแลว ประธานสภาตรวจดู 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดการประชุมตอเม่ือที่ 

/ประชุมสภา... 



๑๗ 
 

  ประชุมสภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ ขั้นตอนรับหลักการแลว กอนท่ีจะเสนอวา

ควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศ

บัญญัติในคร้ังนี้ จํานวนกี่คน และจะเสนอใครบาง นั้น ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ ไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

เลขานุการสภาเทศบาล  ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

   ขอ ๔๙ กําหนดวา “ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับ

หลักการแลว ถ าจะตองส งใหคณะกรรมการแปรญั ตติพิจารณา ให

ประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลา

เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย” 

   ขอ ๑๐๓ กําหนดวา “คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภทคือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มี

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

     ขอ ๑๐๕ กําหนดวา“ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภา

ทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา

ทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการ

ในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้ 

   (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ” 

   ข อ  ๑ ๐ ๗  กํ าห น ด ว า“ภ าย ใต บั งคั บ ข อ  ๑ ๐ ๓  วิ ธี เลื อ ก

คณะกรรมการสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น

หรอืบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี 

   ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่น

รับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับ

รอง 

   การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติ

เปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

   ขอ ๑๒ วรรคแรก กําหนดวา “วิธีเลือกรองประธานสภาทองถิ่น 

ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม”    

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อ 

ประธานสภาเทศบาล  พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕  วาควรคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติ 

/รางเทศ... 

 



๑๘ 
 

  รางเทศญัตติในครั้งนี้ จํานวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบกําหนด คณะกรรมการ

ตองไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน เชิญครบั 

นายบุญชู ธรรมสาร          - ผมขอเสนอวา ควรพิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติในคร้ังนี้  จํานวน  ๕ คน 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ คน 

ประธานสภาเทศบาล  

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ 

สมาชิกสภาเทศบาล   -ขาพเจาขอรับรอง 

นายคูณ ปกคําไทย 

สมาชิกสภาเทศบาล   -ขาพเจาขอรับรอง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรับรองถูกตอง 

ประธานสภาเทศบาล   -มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีทานใดเสนอ

อีก ตรวจดูแลวสมาชิกอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม จึงขอมติที่ประชุม

สภา ในครั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท าน ใดเห็นด วย กับการแตงตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน โปรดยกมือข้ึนพนศรีษะ 

มติที่ประชุม   - ยกมือ เห็นดวย จํานวน ๑๒ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งดออกเสียง – 

เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิรยิะโยธิน   - ที่ประชุมมีมติใหมคีณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน ดวย 

ประธานสภาเทศบาล  คะแนนเสียง ๑๑ เสียง ตอไปจะเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

จํานวน ๕ คน ในการเลือกจะตองเลือกทีละคน จากคนที่ ๑ จนถึงคนที่ ๕ 

และขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทําหนาท่ีคณะกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอครับ 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   - ผมขอเสนอ ทานสมาชิกสภาฯ นายปรีชา ภูมินา เปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ ๑ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอสมาชิกสภาฯ รับรอง ๒ คน  

ประธานสภาเทศบาล 

นางเน็ง นามวงค   - ขาพเจาขอรบัรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   - ขาพเจาขอรบัรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรบัรองถูกตอง   มีสมาชิกทานใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาเทศบาล  คนที่ ๑ เพ่ิมเติมอีกหรือไม  

 

/ที่ประชุม... 



๑๙ 
 

ที่ประชุม   -ไมมีเสนอ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ตรวจดูจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติเลือกคณะกรรมการคนที่ ๑ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๗ วรรคทาย ใจความวา “การเสนอชื่อใหเสนอโดย

ไมจํากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่นและใหนําวิธีการเลือกตาม

ขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” ประกอบกับ ขอ ๘ ใจความวา “วิธีการ

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิ

เสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่ งที่ เห็นวาสมควรให เปนผูดํารงตําแหน ง

คณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอย

กวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง

เดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อ

เหลานั้น” 

มติที่ประชุม   - มติ เห็นชอบ นายปรีชา ภูมินา ไดรับเลือกเปน คณะกรรมการ

แปรญัตติ คนที่ ๑ ดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง งด

ออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน          -สรุปวา ที่ประชุมสภาแหงนี้ มีมติเห็นชอบเลือก นายปรชีา ภูมินา 

ประธานสภาเทศบาล  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนที่ ๑ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทํา 

ประธานสภาเทศบาล  หนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  

นายบุญชู ธรรมสาร   -ผมขอเสนอ ทานสมาชิกสภาฯ นางจุรีพร เกื้อทาน เปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ ในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนท่ี ๒ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายใบ เอ่ียมสะอาด   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุดใจ วงศขุมดิน   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรบัรองถูกตอง   มีสมาชิกทานใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาเทศบาล คนท่ี ๒ เพ่ิมเติมอีกหรือไม  

 

/ที่ประชุม... 



๒๐ 
 

ที่ประชุม   -ไมมีเสนอ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ตรวจดูจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติเลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๗ วรรคทาย ใจความวา การเสนอชื่อใหเสนอโดยไม

จํากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 

๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ประกอบกับ ขอ ๘ ใจความวา “วิธีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาคนหนึ่งที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

แปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวาสองคน โดย

ใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม

จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น” 

มติที่ประชุม   - ม ติ  เห็ น ช อ บ  น า งจุ รี พ ร  เกื้ อ ท าน  ได รั บ เลื อ ก เป น 

คณะกรรมการคนที่ ๒ ดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง  

งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -  สรุปวา ที่ประชุมสภาแหงน้ี มีมติเห็นชอบเลือก  

ประธานสภาเทศบาล  นางจุรีพร เก้ือทาน เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๒  

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหนาที่ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 

นายปรชีา ภูมินา   -ผมขอเสนอ ทานสมาชิกสภาฯ นางเน็ง นามวงค เปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ ในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ ๓ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายพิชัย วงศพรหมศลิป   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปรชีา ภูมินา   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรบัรองถูกตอง   มีสมาชิกทานใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาเทศบาล  คนท่ี ๓ เพิ่มเติมอีกหรือไม  

ที่ประชุม   -ไมมีเสนอ 

/นายวิริยะ... 

 

 



๒๑ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   -ตรวจดูจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม    (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๗ วรรคทาย ใจความวา การเสนอชื่อใหเสนอโดยไม

จํากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 

๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ประกอบกับ ขอ ๘ ใจความวา “วิธีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาคนหนึ่งที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

แปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวาสองคน โดย

ใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม

จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น” 

มติที่ประชุม   -มติ เห็นชอบ นางเน็ง นามวงค ไดรับเลือกเปน คณะกรรมการ

คนที่ ๓ ดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   - 

เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -  สรุปวา ที่ประชุมสภาแหงน้ี มีมติเห็นชอบเลือก  

ประธานสภาเทศบาล  นางเน็ง นามวงค เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คนท่ี ๓ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควร 

ประธานสภาเทศบาล  ทําหนาที่คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี ๔  

นายคูณ  ปกคําไทย   -ผมขอเสนอ ทานสมาชิกสภาฯนายสุดใจ วงศขุมดิน เปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ ในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ ๔ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรับรองถูกตอง   มีสมาชิกทานใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาเทศบาล คนท่ี ๔ เพ่ิมเติมอีกหรือไม  

ที่ประชุม   -ไมมีเสนอ 

 

/นายวิริยะ... 

 



๒๒ 
 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ตรวจดูจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติเลือกคณะกรรมการคนที่ ๔ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๗ วรรคทาย ใจความวา การเสนอชื่อใหเสนอโดยไม

จํากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 

๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ประกอบกับ ขอ ๘ ใจความวา “วิธีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาคนหนึ่งที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

แปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวาสองคน โดย

ใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงคร้ังเดียว ชื่อที่เสนอไม

จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น” 

มติที่ประชุม   - ม ติ  เห็ น ชอบ  น าย สุด ใจ  ว งศ ขุ ม ดิ น  ได รับ เลื อ ก เป น 

คณะกรรมการคนที่ ๔ ดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง  

งดออกเสยีง – เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -  สรุปวา ที่ประชุมสภาแหงน้ี มีมติเห็นชอบเลือก  

ประธานสภาเทศบาล  นายสุดใจ วงศขุมดิน  เปนคณะกรรมการแปรญั ตติร างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๔  

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน          - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหนาที่ 

ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๕  

นายใบ เอ่ียมสะอาด   -ผมขอเสนอ ทานสมาชิกสภาฯ นายบุญชู ธรรมสาร เปน 

สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติ ในการทําหนาที่แปรญัตติรางเทศบัญญัติ คนที่ ๕ 

 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เก้ือทาน   -ขาพเจาขอรับรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -มีผูรบัรองถูกตอง   มีสมาชิกทานใดเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาเทศบาล  คนที่ ๕ เพ่ิมเติมอีกหรือไม  

ที่ประชุม   -ไมมีเสนอ 

/นายวิริยะ... 

 



๒๓ 
 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ตรวจดูจํานวนสมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ขอมติเลือกคณะกรรมการคนที่ ๕ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๗ วรรคทาย ใจความวา การเสนอชื่อใหเสนอโดยไม

จํากัดจํานวนเวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ 

๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม ประกอบกับ ขอ ๘ ใจความวา “วิธีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ

สมาชิกสภาคนหนึ่งที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

แปรญัตติ การเสนอชื่อนั้นตองมีสมาชิกสภารับรองไมนอยกวาสองคน โดย

ใหสมาชิกสภาเทศบาลแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม

จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น” 

มติที่ประชุม   - ม ติ  เห็ น ช อบ  น าย บุ ญ ชู  ธ รรม ส า ร ได รับ เลื อ ก เป น 

คณะกรรมการคนที่ ๕ ดวยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไมเห็นดวย – เสียง  

งดออกเสียง – เสียง 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -  สรุปวา ที่ประชุมสภาแหงน้ี มีมติเห็นชอบเลือก  

ประธานสภาเทศบาล  นายบุญ ชู  ธรรมสาร เปนคณะกรรมการแปรญั ตติรางเทศบัญ ญั ติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คนที่ ๕  

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - ขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติตามลําดับจํานวน  ๕ ทาน ดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายปรีชา ภูมินา 

  ๒. นางจุรีพร เก้ือทาน. 

  ๓. นางเน็ง นามวงค 

  ๔. นายสุดใจ วงศขุมดิน 

  ๕. นายบุญชู ธรรมสาร 

  ทําหนาท่ีแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

   ๓.๓ การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - กอนเขาสูการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ใหเลขานุการ 

ประธานสภาเทศบาล  สภา ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของเชิญครับ 

 

 

/นางสาว... 

 

 



๒๔ 
 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร       - เรียนประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

เลขานุการสภาเทศบาล  ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  

   ขอ ๔๕ วรรคทาย กําหนดไววา “ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ

จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสองให

กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภา

ทองถ่ินมีมติรบัหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น” 

   ขอ ๔๙ วรรคแรก กําหนดไววา “ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่น

ลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให

ประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ 

  พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลา

เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ดวย” 

   ขอ ๕๐ กําหนดไววา “เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณา

แลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง

รายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยาง

นอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การ

แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติน้ันเปน

ประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ 

  สงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิก

สภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณี

ตองพิจารณาเปนการดวน 

   ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือ

แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆเกี่ยวกับรายงานนั้น” 

   ขอ ๑๑๖ กําหนดไววา “หากคณะกรรมการสภาทองถิ่นดําเนินการ

ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดใหประธานกรรมการรายงาน

ตอประธานสภาทองถิ่นโดยดวน 

   ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาทองถิ่น

เสนอตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือให

ดําเนินการตามที่สภาทองถ่ินเห็นสมควรแตถาอยูนอกสมัยประชุมและ

คณะกรรมการสภาทองถิ่นมีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมไดตามขอ ๑๑๑ 

วรรคหนึ่ง ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไวได

ตามที่เห็นสมควรแลวรายงานใหสภาทองถ่ินทราบ ในการประชุมสภา

ทองถ่ินสมัยตอไป” 

 

/นายวิริยะ... 

 



๒๕ 
 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   -ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ จะกําหนดระยะเวลา 

ประธานสภาเทศบาล  เสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนก่ีวัน  ตั้งแตวันที่เร่ิมตน

จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 

และสถานที่ใด เชิญเสนอครับ  

นายบุญชู ธรรมสาร   -ผมขอเสนอวา ควรกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ รวม ๓ วัน 

สมาชิกสภาเทศบาล  โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติใน

ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา 

๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ชั้น ๒ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย   -ขาพเจาขอรับรอง  

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายใบ เอ่ียมสะอาด   -ขาพเจาขอรับรอง  

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ผูรบัรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอื่น ตรวจดูสมาชิกอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองค

ประชุม ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นดวยในการ กําหนด

ระยะเวลาในการแปรญัตติ รวม ๓ วัน ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ  

มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - สรุปวาที่ประชุมสภาเห็นชอบกับขอเสนอของ สท.บุญชู ธรรมสาร 

ประธานสภาเทศบาล  วาสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 

จํานวน ๓ วัน โดยกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการ

แปรญัตติในระหวางวันที่  ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ 

น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ตอไป

ขอใหสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ พิจารณากําหนดระยะเวลาพิจารณาคํา

แปรญัตติท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดรบัไว  

ที่ประชุม   - ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแลวมีมติกําหนดระยะเวลาพิจารณาคํา

แปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว ใหคณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณาใหแลวเสร็จในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ หากประชุมไมแลวเสร็จตามเวลาท่ีสภากําหนดให

รายงานประธานสภาโดยดวน ตามระเบียบฯ ขอ ๑๑๖ วรรคหนึ่ง 

/นายวิริยะ... 

 



๒๖ 
 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ประกาศใหทุกทานทราบวา สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีมติ 

ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ

ในระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 

เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมระยะเวลาเทากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยใหเสนอคําแปรญัตติ

ไดที่หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ชั้น ๒ และ กําหนดระยะเวลา

พิจารณาคําแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติไดรับไว ใหแลวเสร็จในวันท่ี 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง รางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ 

ปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ขอใหเลขานุการไดชี้แจงระเบียบ 

ประธานสภาฯ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

เลขานุการสภาฯ   ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ 

ขอ ๒๔ วรรคสอง ใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกําหนด

วันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องท่ีจะนําเขาสูที่ประชุมสภา

ทองถ่ินเพ่ือใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย 

วรรคทาย หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการ

ประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไปตามระเบียบที่สภาทองถ่ินกําหนด 

ขอ ๑๑๗ วรรค ส่ี ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตให

ประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถ่ินได ตามระเบียบ

ที่สภาทองถิ่นกําหนด 

หนังสืออําเภอบานกรวด ดวนที่สุด ที่ บร ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๐๓๑ ลง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 

มท ๐๘๐๔.๓/ว๔๙๙๕ ลงวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การให

ประชาชนเขาฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงให

เทศบาลดําเนินการให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยใหสภาทองถิ่นดังกลาวกําหนดระเบียบ

เกี่ยวกับการอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภา

ทองถิ่น รวมทั้ งขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง

ประชาสัมพันธเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภาทองถิ่น และผลการ

ดําเนินงานของสภาทองถิ่นใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควรดวย 

/รางระเบียบ... 

 



๒๗ 
 

รางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ 

ปรกึษาของสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ เพ่ือใหเปนไปตาม ขอ ๒๔ วรรค

ทาย ประกอบกับขอ ๑๑๗ วรรคสี่แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ผูประสงคจะเขาฟงการประชุมตองทําหนังสือขออนุญาตเขา

ฟงการประชุมและลงลายมือชื่อผูขอเขาฟงการประชุมยื่นตอ ประธานสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นลวงหนากอนวัน

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไมนอยกวา ๑ วัน เม่ือประธานสภา

อนุญาตแลวใหผูประสงคจะเขาฟงการประชุมนั้น เขาฟงการประชุมได 

กรณีทีมี่ผูขอเขาฟงการประชุมเปนหมูคณะ อาจใหผูแทนของหมู

คณะนั้น เปนผูขออนญุาตก็ไดทั้งนี้ตองระบุถึงจํานวนและรายชื่อผูที่จะเขา

ฟงการประชุมดวย 

กรณีที่มีประชาชนยื่นขอความประสงคขอเขาฟงการประชุมจํานวน

มาก และไมสามารถจัดใหประชาชนเขารับฟงการประชุมไดทั้งหมด ให

ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ พิจารณาอนุญาตใหบุคคลหรือคณะ

บุคคลเขาฟงการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดใหประชาชนรับฟง

การประชุมภายนอกหองประชุมหรือในบริเวณใกลเคียง โดยแจงใหผู

ประสงคขอเขารับฟงการประชุมทราบ 

ขอ ๒ ผูเขาฟงการประชุมตองปฏิบัติ ดังน้ี  

(๑)  แตงกายสุภาพเรยีบรอย 

(๒)  นั่งหรืออยูประจําในท่ีที่จัดไวสําหรับผูเขาฟงการประชุม 

(๓)  ตองประพฤติตนใหเรียบรอย ไมแสดงกิริยาอาการท่ีกระทําใหเสื่อม 

เกียรติของที่ประชุมหรือกอกวนความสงบเรียบรอย ไมพูดจา สนทนา สง

เสียง หรือการกระทําใดๆ อันเปนการรบกวนการประชุม 

ไมใชเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณถายภาพ บันทกึเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ

อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุมได 

(๔)  ไมนําอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเขาไปในหองประชุม 

(๕) ไมนําอาหารหรือเคร่ืองดื่มเขาไปหรือรับประทานในหองประชุม 

(๖)  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของประธานสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ ที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 

 

/ขอ ๓... 

 

 

 



๒๘ 
 

ขอ ๓ ใหเลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดทําแบบรองขอเขาฟงการประชุมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน 

(๒) รวบรวมคํารองขอเขาฟงการประชุมเสนอใหประธานสภาเทศบาลตําบล

บึงเจรญิพิจารณาอนุญาต และแจงผูขอเขาฟงการประชุมทราบ 

(๓) จัดที่นั่งและอํานวยความสะดวกแกผูเขาฟงการประชุมตามความ

เหมาะสม 

ขอ ๔ ในขณะที่กําลังประชุมสภาทองถ่ินอยู ถาผูใดละเมิด หรือ

กระทําการฝาฝน ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจตักเตือน หามปราบ ให

ถอนคําพูด หรือหามไมใหพูดตอไป หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่

ประชุมสภาทองถิ่นก็ได 

ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาทองถิ่นหรือกอกวนความสงบ

เรยีบรอย หรือกระทําการเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาทองถิ่น 

ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทํานั้น หรอืสั่งให

ออกไปจากที่ประชุมสภาทองถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรอืไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีประธานสภาทองถิ่นสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุม หากผูนั้น

ขัดขืน ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

ผูบริหารทองถิ่นใหทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของที่ประชุมสภา

ทองถ่ิน นําตัวผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาทองถ่ินหรือออกไปใหพนบริเวณ

สภาทองถ่ินก็ได 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี 

ประธานสภาเทศบาล  ตรวจดูสมาชิกอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม ขอมติท่ีประชุม สมาชิก 

    สภาเทศบาลทานใดเห็นดวยกับรางระเบียบวาดวยการใหประชาชน 

เขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ โปรดยก

มือขึ้นพนศรีษะ 

มติที่ประชุม     ยกมือเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี

  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   -มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเร่ืองอ่ืนใหสภารับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  -การประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  

นายกเทศมนตรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดนําขอมูลลงระบบของ 

สํานักงาน ก.ก.ถ. ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนมาก ที่  

 

/นร ๐๑๐๗... 

 



๒๙ 
 

นร ๐๑๐๗/ว๓๕๗๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  สรุปผลการประเมินการ

จัดบริการสาธารณะ ในแตละดาน ดังนี้ 

  ดานที่ ๑ โครงสรางพื้นฐาน  

ดานที่ ๒ ผังเมือง  

ดานที่ ๓ ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

ดานที่ ๔ ดานการศึกษา 

ดานที่ ๕ ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

ดานที่ ๖ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และ

การทุน 

ดานที่ ๗ ดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดานที่ ๘ ดานการสงเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ

โบราณสถาน 

ผลคะแนนการประเมินไดดัง น้ี สูงกวาคาเปาหมาย ไมมีบ ริการ

สาธารณะ ต่ํากวาคาเปาหมาย การพัฒนาในอนาคต และผลคะแนนการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน จึงขอประกาศใหสภาทราบคะ 

นายบุญชู ธรรมสาร  -ขอนําเรียนตอที่ประชุมถนน ม.๖เวลาฝนตกลําบากจริงๆบานนอยยัง 

สมาชิกสภาเทศบาล ไมไดดําเนินการแกไข มีความลําบากยากเข็ญไมสามารถสัญจรไดเลย มีความ

ลําบากมาก ขอใหคณะผูบริหารไดแกไขปญหา 

นายคูณ ปกคําไทย  -การทําถนนลูกรัง ขอใหเปนดินลูกรังแดง อัดแนนดีกวาลูกรังท่ีเปน 

สมาชิกสภาเทศบาล กอนสีขาว เวลาฝนตกถนนสัญจรลําบาก  

นางจุรีพร เก้ือทาน  - ๑.ถนนหมูที่ ๖ คุมบานนอย ตามที่ สท.บุญชู นําเรียนตอที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาล ก็มีความเดือดรอน ดิฉันมีความประสงคใหลงโครงการกอสรางถนน คสล.บาน

สายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ เสน ๒๒๔ เชื่อมโรงเรียนนิคมสรางตนเอง ๓ นี้กอน 

ดิฉันไดสอบถามไปยังผูบริหารบอกวาทําได มีการสัญจรและใชทํากิจกรรม

จํานวนมากเห็นวามีความสําคัญ สวนหมูที่ ๖ คุมบานนอย ขอใหผูบริหารได

แกไขปญหาเชนกันคะ ซอมแซมโดยใชดินลูกรัง และขอขอบคุณปลัดที่ชี้แจงวา 

โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ เสน ๒๒๔ เชื่อม

โรงเรยีนนิคมสรางตนเอง ๓ สามารถทําได 

  ๒. ออมวันละหนึ่งบาทเสียชีวิตมาเกือบป ญาติผูเสียชีวิตฝากถาม

ขอใหชี้แจงดวยคะ 

  ๓. ปญหาเรื่องน้ําประปาที่ใชรวมกัน หมูที่ ๑๑ หมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๘ 

เครื่องสบูน้ําเสีย เพราะใชแรงดันสูง 

 

 

/นายเปร... 

 



๓๐ 
 

นายเปร บุญเฮา  ๑. ถนนเขาบานบึงนอย หมูท่ี ๔ ชาวบานสัญจรลําบาก 

รองประธานสภาฯ งบประมาณโครงการนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท ลงดินครบถวนหรือไมขอใหผูบริหาร

ชี้แจง 

  ๒. โครงการของหมูที่ ๕ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ที่ทําไปแลวดินมี

การยุบตัว ขอใหตรวจสอบดวยวาอยูในระหวางประกันงานหรือไม 

  ๓. เรื่องน้ําประปา ขอใหผูบริหารใหกองชางไดสํารวจ หมูที่ ๓ หมูที่ 

๒ และหมูที่ ๘  ชาวบานมีความเดือดรอน 

  ๔. ขอใหปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาล เปลี่ยนผามานใหม และ

ปรบัปรุงหองน้ํา 

  ๕. โครงการในเทศบัญญัติ  ป  ๖๔ ทําโครงการไวหมูบ านละ ๑ 

โครงการ ขอสอบถามวามีงบประมาณเพียงพอที่จะกันเงินงบประมาณหรือไม

ครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร  หมูที่ ๕ งบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท ขอใหทําใหไดมาตรฐาน 

สมาชิกสภาเทศบาล เพราะเปนเงนิภาษีของประชาชน 

นายสุดใจ วงศขุมดิน  หากมีงบประมาณขอใหใชงบประมาณใหเปนประโยชน เกิดประโยชน 

สมาชิกสภาเทศบาล เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตําบลบึงเจริญ โครงการ หมูที่ ๑๒ ขอใหเพ่ิม

ทอ เพราะเปนที่ต่ํา 

นายเปร บุญเฮา  ขอใหไปแกไข ถนน หมูที่ ๔ ใหอยูในระดับถนนที่สวยงาม ไมใหเอียง 

รองประธานสภา 

นายอรรถ ปกคําไทย  ถนนหมูท่ี ๔ ยังมีการดําเนินโครงการอยู ยังไมเสร็จสิ้น ขอใหทานรอง 

รองนายกเทศมนตรี ประธานไดไปตรวจสอบใหม ขณะนี้ถนนมีสภาพดีแลว 

นายเปร บุญเฮา  คณะกรรมการตรวจรับงานหมูที่ ๕ ทําไมถึงมีแค ๒ ทาน 

รองประธานสภาฯ  

นางวิไลวรรณ นานรัมย  หมู ๔ อยูระหวางการลงโครงการ ยังไมจบโครงการ ถนนก็ยังไม 

นายกเทศมนตรี เรียบรอย 

  หมู ๖ บานนอย คงตองซอมแซม แตคอนขางหาลูกรังยาก 

  หมูที่ ๔ เนื้องานคอืงานดินตอนนี้มีความสมบูรณแลว  

  ไฟฟาสองสวาง ที่ยังไมไดซอม หมูท่ี ๓ ,๖,๗,๑๐,๑๑ ,๑๒ ครั้งที่แลวที่

ไดซอมเพราะยืมรถกระเชาเทศบาลตําบลตาจงเนื่องดวยรถกระเชาเทศบาลสง

ซอม 

  อาหารกลางวัน นม ของศูนยเด็ก โปรงใสสามารถตรวจสอบได เนื่อง

ดวยติดสถานการโควิดจึงเปลี่ยนมาใหเงินซึ่งจายเปนรอบพรอมใบงานเด็ก 

 

 

/โครงการ... 



๓๑ 
 

  โครงการขยะ จําเปนตองทําเพราะมีปญหาเร่ืองรองเรียนการเผา เปน

ความเดือดรอนรําคาญ ซึ่งผูบริหารตองแกไขปญหาตรงจุดนี้ เห็นปญหาที่

เกิดข้ึน ตองมีการลงประชาคมชาวบานกอน หากชาวบานไมเห็นดวยผูบริหาร

ก็ไมสามารถดําเนินโครงการตอได  

  งบประมาณชวงนี้ไดลงไปโควิดเยอะมาก ซึ่งใชงบกลางในเร่ืองโควิด 

สวนโครงการในเทศบัญญัติยังไมไดดําเนินการรองบประมาณวาจะเขามา

หรอืไม 

  เรื่องลูกรัง ผูบริหารก็ไมไดอยากไดลูกรังท่ีเปนดินขาวๆ เพราะถาเขา

หนาฝนถนนจะเลอะสัญจรลําบากมาก 

  ออมวันละหนึ่งบาทใหกองสวัสดิการตอบ 

  หมู ท่ี ๑๑ เรื่องเคร่ืองสูบน้ําใหทําผู ใหญบานทําประชาคมและสง

หนังสือมายังเทศบาล 

  เรื่องน้ําทวม เสนอใหลองทําธนาคารน้ําใตดิน 

  คณะกรรมการตรวจรับงานจาง งบประมาณไมเกิน ๑ แสนบาท ใช 

กรรมการ ๒ ทานตรวจรับได 

  การประปาสวนภูมิภาค ตองมีการสํารวจทอ และมิเตอร เดี่ยวจะ

ประสานใหคะ 

นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ออมวันละหนึ่งบาท ผูเสียชีวิตขาดสงมา ๒ ป จึงขาดคุณสมบัติ 

หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม ในการจายเงิน ขอใหญาติผูเสียชีวิตมาติดตอที่กองสวัสดิการอีกครั้งครับ 

นางวนิดา พลอยยอด  ขอเรียนเชิญทุกทานรวมกิจกรรมการสรางหลุมหลบภัย 

นักพัฒนาการทองเที่ยว ของอาจารย และนักศึกษา ม.ราชภัฏบุรีรัมย ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ใน

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

นายศรชัย ศรีตัมวภา  ขอขอบคุณทานสมาชิก ผูบริหาร ที่ผานขั้นตอนการรบัหลักการ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เรียบรอย 

  งานขาวดํา การอานรายนามแขกผูเกียรติ ขอใหอานใหถูกตองดวย 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ขอใหผู อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม ชี้แจงเรื่อง

ประธานสภาฯ   สถานการณโควิด 

นางฉัตรชญา คํายา   ขณะนี้บึงเจริญ เปดสถานท่ีกักตัวอยู ๒ แหง คือ วัดปาพระสบาย 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  และวัดปาสวนยาง 

     วัดปาพระสบาย เดือนกรกฎาคม สะสม ๑๐๒ ผลบวก ๕๑ ราย 

     วัดปาสวนยาง เดือนกรกฎาคม สะสม ๙๓ ผลบวก ๔๒ ราย 

     ปจจุบัน วัดปาพระสบาย มี ๒๖ ราย 

      วัดปาสวนยาง   มี ๒๓ ราย 

    ใชงบประมาณจากงบกลาง และ สปสช. 

/นางสาว... 

 



๓๒ 
 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 

เลขานุการสภาเทศบาล สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ขอ ๑๐๙ กําหนดไววา “การนัดประชุมและเปดประชุม

คณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน 

ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและ

เลขานุการจากกรรมการสภาทองถิ่นนั้นๆ” 

ดิฉันจึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ทาน หลังจากการประชุม

สภาวาระที่ ๑ เสร็จสิ้น ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติทุกทานอยูตอกอนเพื่อ

ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ

แปรญัตติ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  -ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป 

ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญเพ่ือพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตอไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ   

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  -มีสมาชิกทานใดขอเสนอเพ่ิมเติมเร่ืองใดอีกหรือไม  

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอปดการประชุม 

เลิกประชุม -  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  

                                                        (ลงชื่อ) –นางสาวสุกัญญา พวงเพชร - ผูจดรายงานการประชุม 

              (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญสมัยที่ ๒  ครั้ง

ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เห็นวาถูกตองแลว จึงลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)     -บุญชู ธรรมสาร- ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)  -ปรีชา ภูมินา-  กรรมการ 
            (นายบุญชู ธรรมสาร)                                             (นายปรีชา ภูมินา) 
 
 (ลงชื่อ)   -เน็ง นามวงค-  กรรมการ                (ลงชื่อ)  -พิชัย วงศพรหมศลิป -กรรมการ 
         (นางเน็ง นามวงค)                                                  (นายพิชัย วงศพรหมศิลป)    
  

(ลงชื่อ)   –สะเวียง ศรีสวัสดิ์- กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์) 
      ตรวจถูกตอง 

(ลงชื่อ)    - วิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน- 
          (นายวิริยะ  เอื้อวิรยิะโยธิน)   
   ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 


