
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   

ผูมาประชุม 

๑. นายวิริยะ เอ้ือวิรยิะโยธิน  ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 
๒. นายเปร บุญเฮา   ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
๓. นายคูณ ปกคําไทย   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๔. นายสุดใจ วงศขุมดิน   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๕. นายปรีชา ภูมินา   ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๗. นางจุรีพร เก้ือทาน   ตาํแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   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  นายกเทศมนตรตีาํบลบึงเจริญ 
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 อารีรมัย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๘. นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
๙. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๐. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๑. นางฉัตรชญา คาํยา   ตาํแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๒. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๓. นางเรณู เชียงรมัย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาการ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน  บุญชม  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวรัชนี คะโลรมัย  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 
๑๖. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 

/เร่ิมประชุม... 

 



๒ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อท่ีประชุมมาพรอมแลว  เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อ

วาครบองคประชุมแลว จึงเชิญสมาชิกเขาหองประชุม โดย นายวิริยะ เอ้ือวิริยะ

โยธิน ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล เปนประธานในที่ประชุม เลขานุการสภา

เทศบาล ไดเชิญประธานสภาเทศบาล จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ

ประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เร่ือง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภา เชิญทุกทานถายภาพ หนาอาคาร 

ประธานสภาเทศบาล              สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานกุารสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ  

นายบุญชู ธรรมสาร   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแกไขแลว 

สมาชิกสภาเทศบาล  หากสมาชิกสภาทานใดขอแกไขเชิญครบั 

นายคูณ ปกคําไทย  ขอแกไข หนา ๑ ผูเขาประชุม ลําดับที่ ๒. นายวิรยิะ เอ้ือวิริยะโยธิน  

สมาชิกสภาเทศบาล แกไขเปน นายเปร บุญเฮา   

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สรุปสวนที่ขอแกไขพิมพผิด ดังนี้  

ประธานสภาเทศบาล หนา ๖ จากแผนงานเคหะและชุมชน แกไขเปน แผนงานสังคมสงเคราะห 

  แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๙,๕๓๑,๒๒๗ แกไขเปน ๙,๕๓๑,๒๗๗ 

 หนา ๙ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน คาวัสดุ แกไข รวม ๕๕,๐๐๐ 

บาท รวม ๑,๘๘๖,๖๔๐ 

 หนา ๑๐ บรรทัด ๑๒ ตัด แผนงานนายชางโยธาอุตสาหกรรมและการโยธา 

แกไขเปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งบบุคลากร รวม ๑,๓๑๙,๔๘๐ แกไขเปน ๑,๓๒๙,๔๘๐ 

 หนา ๑๔ บรรทัด ๘ นักวิชาการทองเที่ยว แกเปน นักพัฒนาการทองเที่ยว 

 หนา ๑๙ บรรทัด ๑๗ นายบุญชู ธรรมสาร แกไขเปน นายปรชีา ภูมินา คนที่ ๑ 

 หนา ๒๐ วงคพรหมศิลป แกไขเปน วงศพรหมศิลป 

 หนา ๒๑ บรรทัด ๑๖ นายสํารอง ศรีวงยาง แกไขเปน นางเน็ง นามวงค 

 หนา ๒๒ บรรทัด ๒๖ นางเน็ง นามวงค แกไขเปน คูณ ปกคําไทย 

 แกไข วงคขุมดิน เปลี่ยนเปน วงศขุมดิน 

 หนา ๒๘ บรรทัด ๓๑ รองนายกเทศมนตรี แกเปน นายกเทศมนตรี 

/หากไมมี... 



๓ 
 

     หากไมมีผูใดขอแกไขอีก ประธานสภาไดตรวจสอบมีสมาชิกสภาอยู 

ครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยก

มือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ สมัยสามัญ  สมยัที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ดวยมติรับรอง ๑๒ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง ญั ตติ  พิจารณารางเทศบัญญั ติ งบประมาณ รายจ ายประจํ าป

งบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - เร่ืองการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดช้ีแจง

ระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ เชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น  

เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม 

  ขอ ๕๐ กําหนดไววา “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว 

จะตองเสนอขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้ง

รายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา 

ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ

คณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน

ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และ

ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่

ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลง

ประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานน้ัน” 

  ขอ ๕๙ กําหนดไววา “การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะ

กระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย 

และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติคําแปร 

ญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน

ระยะเวลาที่สภาทองถ่ินกําหนด ตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง” 

  ขอ ๖๐ กําหนดไววา “หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือ

เพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย 

เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหาร

ทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ” 

/ขอ ๖๑ กําหนดไววา... 

 



๔ 
 

  ขอ ๖๑ กําหนดไววา “หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงิน

ซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  (๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 

  (๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย 

  ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ให

ประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  -ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่ 

ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลแหงนี้ไดมอบหมายในการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายบุญชู ธรรมสาร  -ตามที่สภาเทศบาลแหงนี้ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานคณะกรรมการแปรฯ พิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕  โดยที่ประชุมสภาเทศบาลไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ใน

วันที่ ๑๙-๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ปรากฏวามีนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญยื่นคําแปร

ญัตติในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และคณะกรรมการแปร

ญัตติ ไดประชุมพิจารณา ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญ และนายกเทศมนตรีไดมาชี้แจง  ดังนี้ 

     แปรญัตติขอเพิ่มเติมรายจาย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  

ขอ ๑  โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๘ ใต หมูท่ี ๑๒ สี่แยก
สายตรี ๘ หมูท่ี ๑๒ (๒๒๔) – ผานางโดด ตั้งไว ๔๔๑,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางถนน คสล. ผิวจราจร กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา ๙๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 
๐.๕๐ เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
ท ๑-๐๑ กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 
ลําดับที่  ๔ หนา ๒) ขอเพิ่มเติมรายจาย งานทอระบายน้ํา จํานวน ๙ ทอน 
จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท รวมเปน ๔๕๓,๗๐๐ บาท (หนา ๗๗/๘๐)  

แปรญัตติขอตั้งจายรายจายขึ้นใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  

ขอ ๒ โครงการวางทอระบายน้ํา บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูท่ี ๘ (หนา
ศาลตาปูหลวงอุดม) ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน เทลีนยาแนวเรียบรอย (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๐ หนา ๔) รายละเอียดตามแบบ 
ทต.บึงเจริญ กําหนด 

/แปรญัตติ... 

 



๕ 
 

แปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย 
งานบริหารงานคลัง งบดําเนนิงาน คาตอบแทน  

ขอ ๓ คาเชาบาน ตั้งไว ๗๒,๐๐๐ บาท ขอลดจํานวนท่ีขออนุญาตจาย 
๓๕,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๓๖,๑๐๐ บาท (หนา ๒๒/๘๐) 

รวมแปรลด จํานวน ๓๕,๙๐๐ บาท รวมแปรเพ่ิมรายจาย จํานวน 
๓๕,๙๐๐ บาท 

  คณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาและตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบ
ท้ัง ๓ รายขอ ที่ทานนายกเทศมตรีไดยื่นคําแปรญัตติ จึงไดบันทึกรายงาน
ความเห็นใหประธานสภาไดพิจารณาตอไป 

  ขอแกไขระเบียบ หนา ๕๘/๘๐ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด 

ท่ี นม๐๐๒๓.๓/ว๗๒๙๔ ลงวันที่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง เนนยํ้า

มาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก เปลี่ยนเปน หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๗๔๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เร่ือง การเนนย้ํามาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๔ ลว. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง เนนยํ้ามาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ทานสมาชิกทุก 
ประธานสภาเทศบาล ทานก็คงทราบมาบางแลวตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได

สงใหกับทุกทานทราบกอนหนานี้แลว ในลําดับถัดไปขอใหเลขานุการสภาได
ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
เลขานุการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.  
  ขอ ๕๑ กําหนดไววา “ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง  ให

ปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

  ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับ
การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก” 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  -ในลําดับถัดไปเราจะมาพิจารณารางเทศบัญญัติวาระที่สอง โดยจะ 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาเรียงตามลําดับ เริ่มโครงการที่ ๑ หนา ๗๗/๘๐ ตามท่ีคณะกรรมการ

แปรญัตติเสนอมาดังนี้ 

     แปรญัตติขอเพิ่มเติมรายจาย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  

ขอ ๑  โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๘ ใต หมูท่ี ๑๒ สี่แยก
สายตรี ๘ หมูท่ี ๑๒ (๒๒๔) – ผานางโดด ตั้งไว ๔๔๑,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางถนน คสล. ผิวจราจร กวาง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
 

/เมตร... 
 



๖ 
 

เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๙๐๐ ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ  
๐.๕๐ เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน 
ท ๑-๐๑ กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 
ลําดับที่  ๔ หนา ๒) ขอเพิ่มเติมรายจาย งานทอระบายน้ํา จํานวน ๙ ทอน 
จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท รวมเปน ๔๕๓,๗๐๐ บาท (หนา ๗๗/๘๐)  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวย กับ นายกเทศมนตรี 
คือ ขอเพ่ิมเติมรายจาย จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท รวมเปน ๔๕๓,๗๐๐ บาท 
 ตรวจสอบครบองคประชุม จึงขอถามวา มีทานสมาชิกสภาทานใดเห็น
ดวยกับรางเทศบัญญัติตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการกอสราง
ถนน คสล.บานสายตรี ๘ ใต หมูที่ ๑๒ สี่แยกสายตรี ๘ หมูที่ ๑๒ (๒๒๔) – ผา
นางโดด ขอเพิ่มเติมรายจาย จํานวน ๑๑,๙๐๐ บาท รวมเปน ๔๕๓,๗๐๐ บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม  เห็นดวย ๑๒ เสียง งด - เสียง ไมเห็นชอบ   -   เสียง 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สรุปไดวา ท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๘ ใต หมูที่ ๑๒ สี่แยกสาย

ตรี ๘ หมูที่ ๑๒ (๒๒๔) – ผานางโดด ขอเพ่ิมเติมรายจาย จํานวน ๑๑,๙๐๐ 
บาท รวมตั้งไว ๔๕๓,๗๐๐ บาท (หนา ๗๗/๘๐)   

  แปรญัตติขอตั้งจายรายจายข้ึนใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน คาที่ดินและส่ิงกอสราง คา
กอสรางสิ่งสาธารณูปการ  

ขอ ๒ โครงการวางทอระบายน้ํา บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูท่ี ๘ (หนา
ศาลตาปูหลวงอุดม) ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ ทอน เทลีนยาแนวเรียบรอย (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๐ หนา ๔) รายละเอียดตามแบบ 
ทต.บึงเจริญ กําหนด 

ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวย กับ นายกเทศมนตร ี
คือ ขอตั้งจายรายจายขึ้นใหม  ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท รวมเปน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 ตรวจสอบครบองคประชุม จึงขอถามวา มีทานสมาชิกสภาทานใดเห็น
ดวยกับรางเทศบัญญัติตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ โครงการวางทอ
ระบายน้ํา บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ (หนาศาลตาปูหลวงอุดม) ตั้งไว 
๒๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม  เห็นดวย ๑๒ เสียง งด - เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สรุปไดวา ท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ โครงการวางทอระบายน้ํา บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ (หนาศาลตา

ปูหลวงอุดม) ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท 
แปรญัตติขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย 

งานบริหารงานคลัง งบดําเนนิงาน คาตอบแทน  
ขอ ๓ คาเชาบาน ตั้งไว ๗๒,๐๐๐ บาท ขอลดจํานวนท่ีขออนุญาตจาย 

๓๕,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๓๖,๑๐๐ บาท (หนา ๒๒/๘๐) 
 

/ที่ประชุม... 
 



๗ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นดวย กับ นายกเทศมนตรี 
คือ คาเชาบาน ตั้งไว ๗๒,๐๐๐ บาท ขอลดจํานวนท่ีขออนุญาตจาย ๓๕,๙๐๐ 
บาท คงเหลือ ๓๖,๑๐๐ บาท (หนา ๒๒/๘๐) 

ตรวจสอบครบองคประชุม จึงขอถามวา มีทานสมาชิกสภาทานใดเห็น
ดวยกับรางเทศบัญญัติตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ คาเชาบาน ต้ังไว 
๗๒,๐๐๐ บาท ขอลดจํานวนท่ีขออนุญาตจาย ๓๕,๙๐๐ บาท คงเหลือ 
๓๖,๑๐๐ บาท (หนา ๒๒/๘๐) 
โปรดยกมือขึ้น 

ท่ีประชุม  เห็นดวย ๑๒ เสียง งดออกเสียง - เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สรุปไดวา ท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ คาเชาบาน ตั้งไว ๗๒,๐๐๐ บาท ขอลดจํานวนที่ขออนุญาตจาย 

๓๕,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๓๖,๑๐๐ บาท (หนา ๒๒/๘๐) 
รวมแปรลด จํานวน ๓๕,๙๐๐ บาท รวมแปรเพ่ิมรายจาย จํานวน 

๓๕,๙๐๐ บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติใหแกไขระเบียบ หนา ๕๘/๘๐ หนังสือ

จังหวัดนครราชสีมา ด วนที่ สุ ด  ท่ี  นม๐๐๒๓.๓/ว๗๒๙๔ ลงวันที่๑๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง เนนยํ้ามาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

เปลี่ ยนเป น หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่ สุด ที่  มท 

๐๘๙๑.๓/ว๒๗๔๒ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเนนยํ้ามาตรการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 

๐๘๙๑.๓/ว๒๑๙๔ ลว. ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เร่ือง เนนย้ํามาตรการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก   

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ฉะนั้น จึงสรุปไดวา ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีมติเห็น
ประธานสภาเทศบาล   ดวยกับมติคณะกรรมการแปรญัตติท่ีเสนอ 
ท่ีประชุม  -รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง ญั ตติ  พิจารณารางเทศบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ ายประจํ าป

งบประมาณ ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน  -ประธานตรวจดูแลว สมาชิกสภาอยูครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม  

ประธานสภาเทศบาล จึงขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลวา สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็น 

 ชอบวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหตรา

เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยก

มือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออก 

เสียง – เสียง ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๑๑ น. 

 

/ระเบียบวาระ... 

 



๘ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร  - ผมมีเรื่องเสนอ ดังน้ี 

สมาชิกสภาเทศบาล บานสายสายตรี ๖ เหนือ ตั้งแตสมัยประชุมที่ผานมา ๒ สมัย ไดรบัความเดือดรอน 

เร่ืองถนนการสัญจรลําบากมาก ฝนตกทุกวัน ขอใหผูบริหารไดใหความชวยเหลือ

เปนเร่ืองเรงดวนใหแกไขเรงดวน 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  กอนลงมติขอใหผมไดอภิปราย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  ในข้ันรับหลักการไดเปดการอภิปรายไปพอสมควรแลว และข้ันแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล มีเพียงสามขอ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบดวยทุกขอ และสมาชิกก็

เห็นชอบดวย พิจารณาเปนที่สมควรแลว ที่ประชุมจึงมีการลงมติไมมีการอภิปราย 

ในข้ันลงมติอีก 

นายบุญชู ธรรมสาร  ไฟฟาเขต ๒ สายตรี ๔ เหนือและใต ยังไมไดดําเนินการ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหทานนายกฯดําเนินการใหดวย 

นางจุรีพร เก้ือทาน  ไฟฟาสองสวางตามหมูบาน ผูใหญบานหมูท่ี ๓ เขต ๒ ฝากมายังผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ฝายสภา หมูท่ี ๓ เกิดปญหาไฟดับท้ังหมูบาน ฝากใหผูบริหารแกไขเรงดวน  

นายคูณ ปกคําไทย  ขอใหแกไขปญหาน้ําทวมบานบึงนอย เมื่อคืนฝนตกก็ทวมอีกแลว  

สมาชิกสภาเทศบาล ขอใหแกไขตามที่ผูบริหารไดไปดูงานที่ละหานทราย ดวยวิธี ธนาคารน้ําใตดิน 

  สอบถาม สํานักปลัด เร่ือง ไฟฟาโซลาเซล ดําเนินการถึงไหนอยางไร 

  ขอใหซอมแซมถนน 

นายบุญชู ธรรมสาร  ถนนเสนบานนอย หากมีงบประมาณขอใหกันเงนิงบประมาณ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  สนามกีฬา โดม ขอทราบแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายปรชีา ภูมินา  หมูที่ ๑๒ ถนนเปนหลุม ประชาชนมีความเดือดรอน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  หากมีงบประมาณขอใหกันเงินงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาความ 

สมาชิกสภาเทศบาล เดือดรอนของประชาชนกอน จัดทําตรงที่จุดที่จําเปนเดือดรอนกอน 

นายเปร บุญเฮา  ทอ ๙ ทอน คํานวณ ๙ ทอน เหมือนกัน ทําไมงบประมาณไมเหมือนกัน 

รองประธานสภาฯ 

นายคูณ ปกคําไทย  ขอสอบถามในเดือนกันยายนจะมีการกันเงินงบประมาณหรือไม 

สมาชิกสภาเทศบาล 

/ขอพักการประชุม... 



๙ 
 

 

นายบุญชู ธรรมสาร  เห็นควรพักรับประทานอาหารเที่ยง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

   พักการประชุม ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น. 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   - เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม ๑๓.๐๐ น. เลขานุการไดเชิญสมาชิก 

เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเขาหองประชุม 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ๑.อยากใหทาน กับสท. รวมใจพัฒนา และตรวจสอบไปดวยกัน ถนน 

นายกเทศมนตรี  ม. ๖ ถาฝนตกก็จะเสียขนาดนี้  

  ๒. ทอ ๙ ทอน ทําไมราคาไมเหมือนกัน ตางกันเทลีนกับไมเทลีน 

  ๓. ธนาคารน้ําใตดนิ และยกระดับถนน บานบึงนอย ขอใหผูบริหารได

พิจารณาเพื่อความคุมคา 

  ๔. เรื่องการกันเงินรอดูงบประมาณเดือนกันยายนวาจะมีงบประมาณ

เพียงพอหรือไม หากมีอาจไดขอเปดประชุมวิสามัญ 

  ๕. สนามกีฬา เปนเร่ืองรองที่ตองทํา ตอนนี้ตองแกไขปญหาเรื่องเรงดวน

กอน และเร่ืองนี้ไดสั่งการ และปลัดไดสั่งการของบประมาณไปแลว 

  ๖.เรื่องโซลาเซลให ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมชี้แจง 

นางฉัตรชญา คํายา  เร่ืองโซลาเซลส จังหวัดเสนอกรมฯไปแลว กรมฯ รอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ประชุมโครงการยังไมไดตกไป 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ไดยื่นโครงการของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 

ปลัดเทศบาล และไดดําเนินการโครงการแนนอน ดังนี้ หมู ๓ –หมู ๒ , หมูที่ ๕ – หนองไมงาม , 

หมูที่ ๑๓ – บานหนองตะเคียน 

  และโครงการที่ย่ืนขอสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ถนน คสล. สี่แยกหมูที่ ๑๐ – สี่แยกตาพระยา, คสล.ประปา – บานผึ้ง , คสล. หมู

ท่ี ๓-๒ ซึ่งไดของบประมาณไป ๕ โครงการ ตกไป ๒ โครงการ ไดมา ๓ โครงการ

และตองติดตาม 

  สนามกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หวยตาอยู คสล.หมูที่ ๗ –๑๒ ขอไปที่กรม

ฯแตก็ตกไปทุกคร้ัง 

  วัดปาพระสบายดําเนินการแลวรอการปมปูน 

  งบประมาณของเทศบาล ชวงนี้ตองไปสนับสนุนโควิด เทศบาลไมทําไมได 

เพราะชาวบานเดือดรอน อาหารของผูกักตัวและอ่ืนๆอีกมาก จึงมีความจําเปนตอง

ไปดําเนินการตรงนี้กอน 

  ถนนบานบึงนอย หมูที่ ๔ มีแนวทางการแกไข ดังนี้ ๑.การซอมแซม  ๒. 

ธนาคารน้ําใตดิน 

 

/ถนนท่ีจะขอ... 



๑๐ 
 

 

 

  ถนนท่ีจะขอใหหนวยงานอ่ืนสนับสนุน ขอใหเปนถนนยาวๆ 

  ถนน หมูที่ ๖ ทางไปบานยางลัดไปบานกรวดปญญาวัฒน ถนนอยูใน

ความรบัผิดชอบของเทศบาลตําบลบึงเจริญ แตประชากรเปนของปญญาวัฒน 

ประชาชนที่สัญจรไดรับความเดือดรอน เทศบาลสามารถไปดําเนินการกอสรางได 

เบื้องตนใหผูอํานวยการกองชางไปสํารวจแลวแตยังไมไดรบัรายงาน 

นายปรชีา ภูมินา  สอบถาม หมูที่ ๑๒ ไดรับโครงการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน 

สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดบุรีรัมยหรือไมครับ  

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  ถนนที่ไดรับสนับสนุนจาก อบจ. มีหมูที่ ๑๒ ดวยครบั 

ปลัดเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย  ถนน หมูที่ ๑๐ - หมูที่ ๗ ถนนเสนนี้มีระยะทางที่ยาวเชื่อมระหวาง 

สมาชิกสภาเทศบาล หมูบาน ขอใหยื่นขอเสนองบประมาณดวยครบั 

นายอรรถ ปกคําไทย  การซอมไฟฟา ขอใหรอรถกระเชา หากใชรถตักบางจุดไมสามารถเขาถึง 

รองนายกเทศมนตรี ในพื้นที่ลาดเอียง  

  พายุกําลังเขา เร่ืองการซอมไฟฟาตองชะลอ ถนนลื่น ขอใหอดทนไปกอน 

  ทอ ๙ ทอน  แตหากเทลีนงบประมาณก็เพ่ิมข้ีน 

  ถนนหมูที่ ๑๒ ทางไปสายตรี ๙ ตรงบล็อกคอนเวิสจุดนั้นเปนดินทราย 

ฝนตกมาแรงก็กัดเซาะมีโอกาสพัง การแกไขนาจะใชดินเหนียวโดยเอาดินทราย

ออกมาใหหมด 

  ถนนคอนกรีตหมูท่ี ๑๒ หนาบาน สท. ปรีชา โตนจูด ขอทราบวาการ

ซอมแซมถนนไมทราบวาดําเนินการถึงไหนอยางไร 

นายยงยุทธ เชือกรัมย  ในชวงนี้ติดภารกิจการจัดทําเทศบัญญัติและประกอบกับพายุฝน และ 

ผูอํานวยการกองชาง พาหนะสงซอม ตองรอกอนครับ 

นายเปร บุญเฮา  ในเทศบัญญัติป ๒๕๖๕ มีโครงการถนน ๒๒๔- ผานางโดด เห็นวาจะมี 

รองประธานสภาเทศบาล โครงการลาดยางไปดําเนินการดวยไมทราบวาซ้ําซอนไหม ฝากทานปลัด ขอ

งบประมาณทําสะพานสัญจรรถวิ่งผานได  เสนทางขนสงสินคาทางการเกษตร 

นายบุญชู ธรรมสาร  ขอใหเรงซอมแซมไฟฟา 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายคูณ ปกคําไทย  ขอใหไปเรงรถกระเชา 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  หากสงซอมไมคุมคา ควรจําหนายครับ 

ประธานสภาฯ 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  งบประมาณที่จะขอสนับสนุนจากกรมฯ ขอใหทําประชาคมใหดวย 



๑๑ 
 

ปลัดเทศบาล เชนที่เชื่อมตอระหวางเทศบาลตําบลบึงเจรญิ และเทศบาลตําบลบานกรวดปญญา

วัฒน  สวนเรื่องรถกระเชา อยูในระหวางสัญญาค้ําประกัน จึงใหไปดําเนินการ

แกไข 

/นายศรชัย... 

นายศรชัย ศรีตัมภวา  ผมพิมพรายชื่อบุคคลสําคัญที่รวมงานบอยๆ แจกสมาชิกทุกทานครับ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  ถนน หมูท่ี ๔ ไป หมู ๒ ขอใหดําเนินการซอมแซมดวยครบั 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  ฝากทานสุดใจ พิธีกร ขอแกไขอานตําแหนใหถูกตองคือ นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล ตาํบลบึงเจริญ 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ขอฝากไปยังเจาหนาที่งบประมาณ ปญหาที่ประชาชนไดรับความเดือด 

เลขานุการนายกเทศมตรี รอน ตองไดรับการแกไขไมใชแคเงินเดือน 

นายสุดใจ วงศขุมดนิ  ขอขอบคุณ ปลัดสุวิทย ที่แนะนําวิธีการพูด 

สมาชิกสภาเทศบาล และขอบคุณ ฝายบริหารที่ยังติดตามแกไขปญหา หมูที่ ๔ 

นางจุรีพร เก้ือทาน  ขออนุญาตเพ่ิมเติมรายชื่อบุคคลสําคัญ ปลัดอําเภอประจําตําบล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง  โทสันเทียะ   ถนนหมูที่ ๔ ควรทําถนนใหสูงเลยครับ และประปาภูมิภาคขอใหเรงดวย

สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ 

นายคูณ ปกคําไทย   ๑.ถนนเสนไหนที่ระยะทางยาวๆ เสนอของบประมาณสนับสนุนเลยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล   ๒.เห็นควรใหเลขาและที่ปรึกษานายกฯ ชวยดูแลงานขาวดํา โดยเลขา 

นายกฯ เขต ๑ ที่ปรึกษานายกฯ เขต ๒ 

นายอรรถ ปกคําไทย    หมูที่ ๔ ถนนจะแอนตรงกลางจึงทําใหนํ้าทวมขัง ขอใหทําทั้งสองอยางท้ัง 

รองนายกเทศมนตรี  ธนาคารนํ้าใต และปรับถนนใหสูงข้ึน 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   เร่ืองกลิ่นใหโทรแจงมาเบอรสายดวนเทศบาล  

นายกเทศมนตรี 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  งานศพ หากบานใดท่ีไมมีความพรอมจริงๆ ตองการความชวยเหลือยินดี

เลขานุการนายกเทศมนตรี ชวย แตหากงานใดมีพิธีการหรือพิธีกรอยูแลวตองใหเจาภาพ ดูเปนงานๆไปครบั 

    สวนของ ทาน สท.จุรีพร เขต ๒ ทานทําดีแลวครบั 

นายเปร บุญเฮา    ผมขอฝากใหปรับปรงุหองน้ําติดหองประชุมสภาเทศบาลดวยครับ 

รองประธานสภาฯ ประปาภูมิภาค หมูที่ ๒ และหมูท่ี ๘  ทานปลัดจะดําเนินการอยางไร และหมูที่ ๓ 

ดวยครับ 

นายใบ เอี่ยมสะอาด  ชาวบานหมูที่ ๓ อยากไดประปาภูมิภาค แตดวยติดสถานการณโควิด 

สมาชิกสภาเทศบาล จึงยังไมไดมีการประชาคม 

นางสาวณัฏฐณิชา ปาสานะตัง  หมูที่ ๒ ,๓ ,๘ ขอใหดําเนินการประสานเรงรดักอนจะดําเนินการตอง 

หัวหนาสํานักปลัด ไดรับการประชุมประชาคม 

นายเปร บุญเฮา  หมูที่ ๒ หมูท่ี ๘ ไดผานการประชาคมไปแลว อยากทราบวาจะดําเนินการ 



๑๒ 
 

รองประธานสภาเทศบาล มาตรวัดน้ํา มิเตอร จะดําเนินการสํารวจชวงไหนครับ 

 

/สิบเอกสุวิทย... 

 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  ขอสอบถาม หมูที่ ๓ ทานมีความพรอมในการประชุมประชาคมวันไหน  

ปลัดเทศบาล จะไดลงประชาคม  

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   -มีทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีอะไรเพิ่มเติม ผมขอปดการ

ประธานสภาเทศบาล  ประชุม 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 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 วงศพรหมศิลป -กรรมการ 
         (นางเน็ง นามวงค)                                                  (นายพิชัย วงศพรหมศิลป)    
  

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

(ลงชื่อ)    - วิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน- 
          (นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน)   
   ประธานสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 

 


