
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 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. นางเน็ง นามวงค   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
๖. นางจุรีพร เก้ือทาน   ตาํแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๗. นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๘. นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๙. นายบุญชู ธรรมสาร   ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๐. นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
๑๑. นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 
ผูไมมาประชุม      ลา จํานวน ๒ คน ๑. นายปรีชา ภูมินา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 

                                               ๒. นายใบ เอ่ียมสอาด สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
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 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ตําแหนง ปลัดเทศบาล 
๗. พันจาเอกอนุชา อารีรมัย  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
๘. นายยงยุทธ เชือกรัมย   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๙. นางภิญญาพัชญ สงนวน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
๑๐. นางฉัตรชญา คาํยา   ตาํแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๑. นายพงษนิกร โคตรพูลชัย  ตําแหนง หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
๑๒. นางวนิดา พลอยยอด   ตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ 
๑๓. นางเรณู เชียงรมัย   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๔. นางสาวจุรีรัตน  บุญชม  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๕. 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      - ประกาศอําเภอบานกรวด 

ประธานสภาเทศบาล              เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   ดวยเทศบาลตําบลบึงเจริญขออนุมัติเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย

ท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายในหมวดงบ

ลงทุนไปตั้งจายเปนรายการใหม และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังไมกอหนี้

ผูกพันไวเบิกในปถัดไปรวมทั้งเร่ือง อ่ืนๆ ตามอํานาจหนาที่ ระหวางวันท่ี ๑๖-

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ 

   อําเภอบานกรวดพิจารณาแลว เพื่อประโยชนตอการบริหารกิจการของ

เทศบาลตํ าบล บึ ง เจริญ  อาศั ยอํ าน าจตามความในมาตรา ๒๖ แห ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๖๒ และคําสั่งจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๖๖๔๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เร่ืองการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหแกรองผูวาราชการจังหวัด 

หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ฯ ปฏิบัติราชการแทน ขอ ๒๔.๒๐ นายอําเภอ

บานกรวด จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญสมัย

ท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ระหวางวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีกําหนดไม

เกิน ๑๕ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ อนึ่งในการประชุมสภา

ทองถ่ินขอใหสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่

เก่ียวของ และถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดอยาง

เครงครัด 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    นายจิรัฏฐไชย จ่ีพิมาย 

   นายอําเภอบานกรวด ปฏิบัติราชการแทน 

    ผูวาราชการจังหวัดบุรีรมัย  

/ระเบียบวาระท่ี ๒... 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๒ /๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานกุารสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผูใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ  

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  เรียนประธาน ผมขอแกไขในสวนที่ผมพูด หนาที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๘ 

ปลัดเทศบาล จาก ถนนที่ไดรับสนับสนุนจาก อบจ. แกไขเปน  ถนนที่ไดรับสนับสนุน จาก 

สส. กรมฯ  

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน   หากไมมีผูใดขอแกไขอีก ประธานสภาไดตรวจสอบมีสมาชิกสภาอยู 

ประธานสภาเทศบาล  ครบ ๙ ทาน ครบองคประชุม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยก

มือขึน้พนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ สมัยสามัญ  สมยัที่ ๒ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ดวยมติรับรอง ๙ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสยีง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 256๔ 

                 ตั้งจายเปนรายการใหม 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑสํานักงาน 
 โตะสํานักงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ กําหนดไววา การโอนเงนิ 

งบประมาณรายจายในงบลงทุน   โดยการโอนเพ่ิม   โอนลด   ที่ทําใหลักษณะ   

ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปจายเปนรายการใหม   ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี้ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   -มีความจําเปนตองจัดซื้อโตะสํานักงานและไมไดตั้งจายไวในเทศ
นายกเทศมนตรี   บัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ. ๒๕๖๔   
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

/สิบเอกสุวิทย... 

  



๔ 
 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑสํานักงาน คา

จัดซื้อโตะสาํนักงาน จํานวนเงินที่โอน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน 
๕,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในประมาณรายจาย
ประจําป จึงโอนมาตั้งเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคาวัสดุซื้อโตะสํานักงาน 
จํานวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามทองตลาด) 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี
พัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนขาง ทต.บึงเจริญ ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณท่ีอนุมัติ
ตามเทศบัญญัติ ๔๗๔,๕๐๐  งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๗๔,๕๐๐ จํานวน
เงินที่โอน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๖๙,๕๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑสํานักงาน โตะสํานักงาน 
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศรีษะ 

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -  เสียง 

๓.๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานสายตรี ๗ หมูท่ี ๔ (ซอยหนาศาลา
กลางหมูบาน   ถึงบานนายสุชาติ) งบประมาณ 1๔๐,๕00 บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี้ 

นางวิไลวรรณ  นานรัมย   เหตุผลความจําเปนเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและไมไดตั้งไวใน 
นายกเทศมนตรี   เทศบัญญัติ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งเพราะเปนถนนสัญจรในหมูบานจึงขอโอน 

มาตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรงุถนน คสล. บานสายตรี ๗ หมูที่ ๔  
(ซอยหนาศาลากลางหมูบาน   ถึงบานนายสุชาติ) งบประมาณ 1๔๐,๕00 บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ปลัดเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 

ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรงุถนน คสล. บาน
สายตรี ๗ หมูท่ี ๔ (ซอยหนาศาลากลางหมูบาน   ถึงบานนายสุชาต)ิ จํานวน
เงินที่โอน ๑๔๐,๕๐๐ บาท เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายในงบประมาณ
รายจายประจําป จึงโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน 
คสล. ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล
ทางลูกรังขางละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๒๘๐ ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๗ หนา ๖ 

 
/โอนลด... 
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  โอนลด  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.บาน
สายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนขาง ทต.บึงเจริญ ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณ
อนุมัติ ๔๗๔,๕๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๔๖๙,๕๐๐ จํานวนเงินที่โอน 
๑๔๐,๕๐๐ งบประมาณหลังโอน ๓๒๙,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานสายตรี ๗ หมูที่ ๔ (ซอยหนาศาลากลาง
หมูบาน   ถึงบานนายสุชาติ) งบประมาณ 1๔๐,๕00 บาท ทานใดเห็นชอบ

โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง - เสียง 

๓.๓ โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสน
บานนายรับ เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก) งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี้ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   -เหตุผลความจําเปน ประชาชนสัญจรไมสะดวกในการเดินทางมาตลาด 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ท่ีเชื่อมตอถนน คสล. บริเวณถนนดินเปนหลุม และประชาชนสัญจรจํานวนมาก  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล   

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ปลัดเทศบาล   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน  

ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. บาน

สายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนบาน นายรับ เมียดประโคน ไปทางทิศตะวันตก) 

จํานวนเงินที่โอน ๒๙๙,๔๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๙๙,๔๐๐ บาท  

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจายประจําป จึงโอนมา

ต้ังเปนรายการใหม เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร 

ระยะทางยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา ๖๑๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ 

ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลําดับที่ ๒๙ หนา ๖๓) 

 โอนลด  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี
พัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนขาง ทต.บึงเจริญ ฝงทิศตะวันตก) งบประมาณอนุมัติ 
๔๗๔,๕๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓๒๙,๐๐๐ จํานวนเงินที่โอน 
๒๙๙,๔๐๐ งบประมาณหลังโอน ๒๙,๖๐๐บาท 

/นายวิรยิะ... 
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นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ซักถามเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเปร บุญเฮา  เรียนประธานสภา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ  
รองประธานสภาเทศบาล  ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมูที่ ๙ ทางทิศตะวันตก ไดทาํแตตนปงบประมาณ  

ทําไมถึงไมเอางบประมาณไปดําเนินการที่ หมู ๖ ประชาชนเดือดรอน 
    ขอใหดําเนินการที่หมูท่ี ๖ ไดไหม จึงขอสอบถามวา ระหวาง หมูท่ี ๖ และหมูที่  

๙ หมูไหนเดือดรอนที่สุด  
นายบุญชู ธรรมสาร   ผมอยากสอบถามประธานผานไปยังผูบริหาร การแกไขปญหา หมูท่ี ๖  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทําไมถึงไมดําเนนิการ ผมเขาใจวาถาไมมีงบประมาณก็ไมสามารถดําเนินการได  

และตอนนี้ทานไดกันเงินงบประมาณ จึงขอใหพิจารณาการขอใหแกไขปญหา 
หมูที่ ๖ ผมลงพ้ืนที่จากการประชุมหมูบานจะไดรับการรองเรียนจากที่ประชุม
ตลอดเวลา หากไมไดดําเนินการกันเงินก็ขอใหไปซอมแซม อยากใหผูบริหารลง
ไปตรวจสอบดวยครบั 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   หมูที่ ๙ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี   ๒๕๖๔ ยังไมไดดําเนินการ สวนหมูที่ ๖ เปนหลุมเปนแองจะดําเนินการดวยการ 

ซอมแซมเอาลูกรงัไปลงกอน ปงบประมาณหนาถึงจะไดทําถนนคอนกรีต ดวย
พ้ืนท่ีต่ําตองมีการยกระดับถนน จึงจะสวย ความตั้งใจของผูบริหารคืออยากทํา
ใหดี  และ หมูที่ ๙ เดือดรอนจรงิทางดานทิศตะวันตกเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ   งบประมาณในชวงส้ินปงบประมาณ ไดรับจัดสรรมาเทาไหรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  แลวสามารถดําเนินการโครงการไดเทาไหร ขอใหสมาชิกชวยกันพิจารณาครบั 
นายบุญชู ธรรมสาร   ขอใหดําเนินการตามเทศบัญญัติเดิมป ๖๔ ที่ไดตราไว ความเดือดรอน
สมาชิกสภาเทศบาล  มีทุกหมูบาน ถนนหมูที่ ๙ ทางทิศตะวันตกยังไมเดือดรอนเทาหมูท่ี ๖ ขอให 

พิจารณาดวยครับ 
นางวิไลวรรณ นานรัมย   งบประมาณจัดสรรเขามา ๑,๙๗๗,๔๘๑ บาท ซึ่งมาจาก รายได
นายกเทศมนตรี   เบ็ดเตล็ด รายไดภาษีรถยนต รายไดภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 

ในสวนของหมูที่ ๙ เดือดรอน สัญจรลําบาก จึงมีความจําเปนตองตั้งจายเปน
รายการใหม 

นางจุรีพร เก้ือทาน   ทราบวา โครงการนี้เปนเสนบานนายรับ เมียดประโคน ซึ่งเปนเสน
สมาชิกสภาเทศบาล  เดียวกับบานแพทยมอม ดิฉันบังเอิญไดใชเสนทางนี้ พบวาเดอืดรอนจริงๆ เปน 

ทางน้ํากัดเซาะ ดินเปนโคลน มีประชาชนสัญจรจํานวนมาก และในชวงฤดูฝนมี
น้ําไหลหลาก ถนนย่ิงไดรับความเสียหาย อาจเกิดอุบัติเหตุได จึงขอใหสภาได
พิจารณาถนนเสนนี้ดวย มีความสําคัญอยางมาก 

นายบุญชู ธรรมสาร   ผมอยากสอบถามในเร่ือง ถนน หมูที่ ๙  เสนบานนายรับ และเสนบาน
สมาชิกสภาเทศบาล  นายรับ ดานตะวันตกเทศบาล คือเสนไหน ทําไมถึงไมทําเสนตะวันตกเทศบาล 

ใหเสร็จกอนเสนทางแพทยมอม 
นายศรชัย ศรีตัมภวา   ผมขอชี้แจงทําความเขาใจครับ ถนนโครงการกอสรางถนน คสล.บานที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  สายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนบานนายรับ เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก)  

งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท ซึ่งผานบานแพทยมองดวย ซ่ึงเปนการโอนออก
จากหมูที่ ๙ ไปอยูหมูท่ี ๙ เสนนี้ไปไดเฉพาะรถกระบะ สวนรถเกงว่ิงผานไมได 
และขอทําความเขาใจวา นายรับมี ๒ บาน อาจทําใหสมาชิกสภาสับสนได  

/นายบุญชู... 
 



๗ 
 

นายบุญช ธรรมสาร   ขอบคุณท่ีปรึกษา ผมเขาใจแลวครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายคูณ ปกคําไทย   โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม งบประมาณเหลือจาก
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูท่ี ๙ (เสนขาง ทต.บึงเจรญิ  

ฝงทิศตะวันตก ๒๙,๖๐๐ บาท ขอใหไปดําเนินการซอมแซมถนนลูกรงั หมูท่ี ๔ 
ไดไหมครับ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ในสถานะการเงนิการคลัง ในขณะนี้ รายรับจริงยังตํ่ากวาประมาณการ
นายกเทศมนตรี   รายรับอยู จึงไดกันเงินงบประมาณรายจาย และชะลอการเบิกจายประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๔ เทากับรายรับจรงิต่ํากวาประมาณการรายรับ และไดใหแต
ละกองไดสรุปประมาณการคาใชจาย เพื่อใหการบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ รายไดเพียงพอกับรายจาย มิใหเกิดปญหารายจายจริงมากกวา
รายรับจริง ดังนั้น จึงทําใหสามารถกันเงินงบประมาณที่ยังไมกอหนี้ผูกพันไวได
เทานี้ และหากมีงบประมาณจัดสรรมาเพ่ิมอาจตองขอสภาไดพิจารณาเปดการ
ประชุมในครั้งที่ ๒ เพ่ือขออนุมัติกันเงนิประมาณที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันเพิ่มอีก 
ก็ไมอยากใหตกเปนเงินสะสมเพ่ือประโยชนของพ่ีนองประชาชนก็จะทําใหดีท่ีสุด 

นายเปร บุญเฮา    ที่ผมสอบถามเพ่ือผลประโยชนของพ่ีนองประชาชน ทําไมถึงไม 
รองประธานสภาเทศบาล  ดาํเนินการตามที่ตราไวในเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ผมทํางานอยางตรงไปตรงมา ผมไมเขาขางฝายผิดแนนอน ขอใหม่ันใจ 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการที่นายกฯ เสนอมา เดือดรอนจริงๆ ตองไดรบัการแกไขตามลําดับ 
นายบุญชู ธรรมสาร   ผมไมไดทวงติงประธานสภาวาเปนกลางหรือไม ผมพูดในฐานะฝาย
สมาชิกสภาเทศบาล  ปกปองผลประโยชนของพี่นองประชาชน 
นางจุรีพร เก้ือทาน   ถาโครงการหมูที่ ๖ ไมสําคัญ ก็ไมเปนไร เรามาเพ่ือพัฒนาทั้ง ๑๓ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หมูบาน ขอใหพิจารณาเรื่องจําเปนเรงดวนกอน ฝากไปถึงคณะผูบริหารให 

พิจารณาทั้ง ๑๓ หมูบานอยางเทาเทียมกัน 
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูที่ ๙ (เสนบานนายรับ 
เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก) งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท ทานใด

เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนพนศรีษะ      

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

๓.๔ โครงการกอสราง ถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑  (จากบาน

นางเน็ง นามวงค ไปวัดปาพระสบาย) งบประมาณ ๓๐๕,๓๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี้ 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   -เหตุผลความจําเปน ประชาชนสัญจรไมสะดวกในการเดินทาง 
นายกเทศมนตรี   ไปวัดปาพระสบาย ซึ่งประชาชนสัญจรจํานวนมาก  
นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

/สิบเอกสุวิทย... 

   



๘ 
 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ปลัดเทศบาล   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑ 

(จากบานนางเน็ง นามวงศ ไปวัดปาพระสบาย จํานวนเงินที่โอน ๓๐๕,๓๐๐ บาท 

งบประมาณหลังโอน ๓๐๕,๓๐๐ เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวใน

งบประมาณรายจายประจําปจึงโอนมาตั้งเปนรายการใหมเพื่อจายเปนคากอสราง

ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๔.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร ไหลทางขางละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๖๒๒.๒๕ 

ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ 

กําหนด (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม คร้ังที่ ๓ ลําดับที่ ๑๘ 

หนา ๖) 

 โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน คา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑ (สาย

ทางสี่แยกบานนายอดิศร ฉลวยไปวัดปาพระสบาย) งบประมาณที่อนุมัติ 

๓๐๕,๓๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๓๐๕,๓๐๐ บาง จํานวนเงนิที่โอน 

๓๐๕,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ตรวจสอบแลวครบองคประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  หากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใดเห็นชอบโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  

โครงการกอสราง ถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑  (จากบานนางเน็ง นามวงค 

ไปวัดปาพระสบาย) งบประมาณ ๓๐๕,๓๐๐ บาท ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น

พนศรีษะ 

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

......ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. พักการประชุม และรับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน

และนัดประชุมวาระท่ี ๔ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. .......... 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  ขณะนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพรอมผมขอเปดทําการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ียังไมไดกอหนี้ผกูพนั ไวเบิกในป 
ถัดไป จํานวน ๖ รายการ เปนเงิน  ๑,๓๘๗,๖๐๐   บาท (-หน่ึงลานสามแสน

แปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน-) 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

 

/นางสาวสุกัญญา... 

 



๙ 
 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร  -เรียนประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ 
เลขานุการสภาเทศบาล เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน 

  ขอ ๕๙  กําหนดวา “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 
 สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไม
เกินระยะเวลาหนึ่งป 

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตอง
มีวัตถุประสงคเดิมตามท่ีไดรบัอนุมัติใหกันเงินไว 

  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายได
ตามขอผูกพัน 

  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค
สองแลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจายจากเงิน
ดังกลาว ใหเงินจํานวนน้ันตกเปนเงนิสะสม” 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  -เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นายกเทศมนตรี    หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ไวเบิกในป 

 ถัดไป จํานวน ๖ รายการ เปนเงนิ  ๑,๓๘๗,๖๐๐   บาท (-หนึ่งลานสาม   

 แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน-) 

  เหตุผล เนื่องจากดําเนินการจัดจางไมทันในปงบประมาณ และมีความ

จําเปนตองใชจายเงิน กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน และไดรับรายงานจากกอง

คลังมีรายรับเพิ่ม จํานวน ๑,๙๗๗,๔๘๑.๘๔ บาท ซึ่งมาจากรายไดเบ็ดเตล็ด

อ่ืนๆ รายไดภาษีรถยนต รายไดภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จึงขอ

อนุมัติกันเงนิตอสภา ดังนี้ 

๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. บานสายตรี ๗ หมูที่ ๔ (ซอยหนา

ศาลากลางหมูบาน ถึงบานนายสุชาติ) งบประมาณ 1๔๐,๕00 บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. บานสายตรี ๗ หมูที่ ๔ (ซอยหนาศาลากลางหมูบาน   ถึงบานนายสุชาติ) 
งบประมาณ ๑๔๐,๕๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

 
/ผิวจราจร... 

 



๑๐ 
 

ผิวจราจรกวาง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทาง
ลูกรังขางละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๒๘๐ ตารางเมตร 
พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๗ หนา ๖ 
และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป 

๒๕๖๔  

 ๒ โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูท่ี ๙ (เสน
บานนายรับ เมียดประโคนไปทางทิศตะวันตก) งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบ 

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานสายตรีพัฒนา ๒ หมูที่  ๙ (เสนบาน นายรับ เมียดประโคน ไปทางทิศ

ตะวันตก) งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิว

จราจรกวาง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรัง

ขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๖๑๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้ง

ปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ลําดับที่ ๒๙ หนา ๖๓) และมติที่ประชุมสภา

เทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔   

 ๓ โครงการกอสราง ถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑  (จากบานนาง

เน็ง นามวงค ไปวัดปาพระสบาย) งบประมาณ ๓๐๕,๓๐๐ บาท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล. บานบึงเจริญ หมูที่ ๑ 

(จากบานนางเน็ง นามวงศ ไปวัดปาพระสบาย งบประมาณ ๓๐๕,๓๐๐ บาท     

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๔.๔๕ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางขางละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอย

กวา ๖๒๒.๒๕ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตาม

แบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม คร้ัง

ท่ี ๓ ลําดับที่ ๑๘ หนา ๖) และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔   

๔ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรี ๔ ใต หมูที่ ๗ (เสนบาน
นายสงวน ชื่นอุรา – บานนางเขียว เกยดอน) งบประมาณ ๒๘๕,๘๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง ๔ 
เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ ๐.๒๐ 
เมตร หรือมีพืนชนผิวจราจรไมนอยกวา ๖๐๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตาม แบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา ๕๙ ขอ ๑๗ และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๗๖/๘๔ 

 
/๕.โครงการ... 



๑๑ 
 

๕ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรีพัฒนา ๓ หมูท่ี ๑๐ (เสน
ขางบานผูใหญบานมังกร จีนเกา) งบประมาณ ๓๕๑,๖๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง ๕ 
เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 
๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด ( แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )หนา ๖๕ ขอ ๓๓ และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนา ๗๗/๘๔ 

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑสํานกังาน โตะ 
สํานกังาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน ครุภัณฑสํานักงาน    
คาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุซื้อโตะ
สํานักงาน จํานวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตาม
ทองตลาด) และมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 

ประจําป ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สมาชิกสภาทานใดสอบถามเชิญครับ หากไมมีขอความเห็นที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล วาเห็นควรลงมติในคราวเดยีวทั้งหมดหรือทีละโครงการ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบลงมติในคราวเดียวทั้งหมด จํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง 

– เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกันเงิน 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ี 

ยั งไม ได ก อหนี้ ผู กพั น  ไว เบิ ก ในป ถั ด ไป  จํ าน วน  ๖  รายการ เป น เงิน  

๑,๓๘๗,๖๐๐   บาท (-หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน-) 

โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ  

มติที่ประชุม  - ยกมือเห็นชอบ จํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร  - ในปงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอใหเรงดําเนินการโครงการกันเงินกอน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  - ขอใหเรงดําเนินโครงการที่ขอกันเงิน ขอใหสมาชิกสภาชวยกันตรวจ 

สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบ นานๆไปอาจลืม 

นายคูณ ปกคําไทย  - ขอขอบคุณ ทานประธานสภา และนายกเทศมนตรี ที่ไดออกไปชวยกัน 

สมาชิกสภาเทศบาล แกไขปญหา และชื่นชม สท.จุรีพร ทานเปนสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๑๓ หมูบาน 

 

 

/ถนน หมูที่ ๘... 



๑๒ 
 

  ถนน หมูท่ี ๘ เสนตาปู – หมู ๑๑  ต้ืนเขินมาก น้ําไหลหลาก ขอใหไป

แกไขดวยครับ 

  ชาวบานหมูที่ ๑๑ มาขอความชวยเหลือ ฝนตกน้ําไหลหลากกัดเซาะทําให

ตนยางพาราโคนไดรับความเสียหาย ทะลักเขาสวน ของ นายอภิชาติ โพธิสาร 

ขอใหไปแกไขใหดวย 

นายพิชัย วงศพรหมศิลป  ผมเจอปญหา ผมเปนสมาชิกใหม ขอสอบถามเจาหนาที่ลงพ้ืนที่ตองมี 

สมาชิกสภาเทศบาล หนังสือหรือไม 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  เร่ืองน้ําเขาสวนยางผมไดไปดูแล และกําลังแกไขปญหาชวยครับ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางจุรีพร เก้ือทาน   สายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ น้ําไหลหลากทะลักเขาบานเรือนราษฏร 

สมาชิกสภาเทศบาล  เปนเร่ืองเรงดวนชาวบานเดือดรอนและขอขอบคณุผูบริหารที่เห็นความสําคัญของ

ชาวบาน 

นายบุญชู ธรรมสาร  ผมขอหารือที่ประชุม หากเปนเรื่องเรงดวน ชาวบานเดือดรอน  

สมาชิกสภาเทศบาล รอคําสั่งไมทันการครับ นิ้วไหนไมดีก็ตัดทิ้งเลยครับ 

นายอรรถ ปกคําไทย  เร่ืองการรอคําสั่ง ผมไดพูดคุยปรับความเขาใจกับเจาหนาที่ไปแลวครับ 

รองนายกเทศมนตรี 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตองขอโทษดวย ในบางเรื่องก็ตองใหเปนไปตามระบบราชการ 

นายกเทศมนตรี  สวนเรื่องไหนที่จําเปนเรงดวนก็ตองเรงดําเนินการ ดูเปนกรณีไปคะ 

นายบุญชู ธรรมสาร  รถกระเชาซอมเสร็จหรือยัง ครบั ไฟฟาดับหลายจุด หากยังไมเสร็จ 

สมาขิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลใหยืมรถตัก 

นายคูณ ปกคําไทย  LQ วัดปาพระสบาย ขอใหรายงานยอดผูกักตัวใหสมาชิกทราบดวย 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางวิไลวรรณ นานรัมย  รถกระเชา ซอมเสร็จเปนที่เรียบรอย ฝนก็ตกทั้งวัน ตองรอใหพายุออก 

นายกเทศมนตรี ไปกอน หากทําชวงนี้เปนอันตรายคะ 

  LQ วัดปาพระสบาย  วันนี้กักตัว ๑๔ คนคะ 

นายบุญชู ธรรมสาร  ขอใหเรงไปดําเนินการซอมไฟฟาใหดวยครบั  

สมาชิกสภาเทศบาล 

นางจุรีพร เก้ือทาน  ดิฉันเขามาเพ่ือพัฒนาทั้ง ๑๓ หมูบาน วิสัยทัศนโปรงใสคะ และขอให 

สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเลง็เห็นความสําคญั หมู ๖ ดวย และขอทราบแนวทางการจัดงานเกษียณ

ทานปลัดคะใหนายกฯ แจงใหสมาชิกสภารับทราบดวย 

นายอรรถ ปกคําไทย  รถกระเชามาแลว แตติดปญหาฝนตกทุกวัน ขอใหรอไปกอนครับ 

รองนายกเทศมนตรี 

 

 

 

/สิบเอก... 



๑๓ 
 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  ผมไดปรับทัศนคติเจาหนาที่แลวครับ ขอใหอยายึดติดกับสิ่งเดิมๆ 

ปลัดเทศบาล   ยอมรับวารูเทาไมถึงการณ มารยาทในการพูดไมเหมะสม เรียกทั้งผูบังคับบัญชา 

ระดับตน ไดอบรม ประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสมจริง จึงขอแกไขตัว ถาไมปรับก็อยู 

ดวยกันลําบาก ยืนยันวาอบรมไปแลว แนวทางท่ีผมยึดถือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา  

 เร่ืองน้ําปาไหลหลาก ถนน หมูท่ี ๙ เทศบาลไดดําเนินการของบประมาณ

ไป กอนผมเกษียนผมไดวางแผนงานไวเยอะมาก เพ่ือใหทุกทานตอยอดในการ

ปฏิบัติหนาที่ เพื่อพัฒนาตําบลบึงเจริญไดมากที่สุด  เพ่ือรองรับงบประมาณที่

สนับสนุนมา ควรพัฒนาปรบัปรุงรองระบายน้ําหมูท่ี ๙ ใหรีบไปดําเนินการพัฒนา 

ยาวไปถนนเสนอุทยาน สวนเสนถนนเพ่ือการเกษตร หมูที่ ๙ ไมไดชํารุด ถึงแมจะ

ไมหมดประกัน หจก.ไมไดมาดําเนินการให ขอใหเราไปชวยกันพัฒนา 

 ไฟฟา รถกระเชามาแลว ชวงนี้หนาฝน ตองระวังเรื่องความปลอดภัยของ

เจาหนาที่ ถาฝนหยุดตกจะรีบดําเนินการ 

 งบประมาณปน้ี เขามาไมเต็มเหมือนทุกป ลดนอยลง ตองยอมรับครบั 

งบประมาณนอยจึงไมสามารถแกไดทุกกรณี แตจะเรื่องที่เรงดวนกอน งบประมาณ

ท่ีขอไปที่แลว รีไซก้ิง หมูที่ ๑๒ ที่เสนอผาน สส.ไป ๑๕ ลาน ถาไดมาก็จะแกไข

ปญหาใหหมูบานได ตอไป รีไซก้ิง ๒๒๔-อุทยาน งบประมาณ ๓ ลาน บานผ้ึง ๒

ลาน ๘ แสน ลานจอดรถ ลานกิจกรรม ไดดําเนินการ ทานสามารถประชาสัมพันธ

ไดเลย วาเทศบาลไดชวยกันจนประสบผลสําเร็จ ขอประสานงบประมาณจาก

ภายนอก  วงเวียน กําลังดาํเนินการกอสรางมี ๔ หมูบาน มีวงเวียนอยูกลาง

หมูบาน รอบสระน้ํากําลังกอสรางเหมือนกัน ตอนนี้กําลังแกไขแบบอยูไปเสนอ

ความคิดเห็นตอพี่นองประชาชนวาเห็นดวยหรือไม การทํางานอยากใหเคยีงกันรู

รักสามัคคี ถนน หมู ๘ กําลังกอสรางครับ จากบริษัทเอเอเซรามิค ขอใหสมาชิก

สภาไปชวยกันตรวจสอบ ในฐานะนติิบัญญัติ วัดปาพระสบาย หนึ่งลานหกแสน 

ทําเสร็จแลว รีไซก้ิง หมูท่ี ๓ ๕ ๑๐ ๑๓ ที่ของบประมาณ อบจ. กําลังดําเนินการ  

คสล. หมูท่ี ๑๐ เศรษฐกิจฐานราก ขอไป ๘ ลาน ไดมา ๕ ลาน คสล. หมูท่ี ๓-หมู

ท่ี ๒ ไดงบมา ๘ ลาน ยาวสามพันกวาเมตร กวาง ๖ เมตร  ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

จึงจะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได โดยลงระบบโซลาเพ่ือใหกรมฯ ออก

หมายเลขรหัสใหเทศบาล เทศบาลจึงจะสามารถจัดซื้อจัดจางตามระเบียบได โดย

มีเงื่อนไข การจัดซื้อจัดจางคร้ังนี้จะมีการลงนามสัญญาไดตอเม่ือ เทศบัญญัติป 

๖๕ บังคับใช เทศบาลสามารถดาํเนินการไดแนนอน ตามระเบียบพัสดุ ตอไป

โครงการปรับปรงุพิพิธภัณฑทั้งหมด  ๕ ลาน ขอสรางพิพิธภัณฑไปอีก ๓๐ ลาน 

ในงบป ๖๖ สวนเร่ืองบานผึ้งอยากใหรีบเสนออธิดีกรมฯโดยเร็ว ใหทําการปกหมุด

เปดการทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศ การปลูกปา ตนยางนาเพื่อใหเห็ดขึ้น และ

จัดระบบ 

 

/ประเพณี... 



๑๔ 
 

ประเพณีการแขงขันเก็บเห็ด ตอไป ครับสนามกีฬามาตรฐาน โดม ศพด. หวยตา

อยู สงเสริมอาชีพระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ฝากใหสานของบประมาณไปเลย

ครับ 

นายบุญชู ธรรมสาร   ฝากทานปลัด ผมเสนอแหลงทองเท่ียวใหม แหลงหินตัด ทําฝาย 

สมาชิกสภาเทศบาล  ของตําบลบึงเจริญ ใหเปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม 

พันจาเอกอนุชา อารีรมัย   ผมอยูที่นี่ครบ ๑ ป ปน้ีเทศบาลไดรบัจัดสรรงบประมาณเยอะมาก 

รองปลัด เทศบาล   สวนพนักงานพูดจาไมเหมาะสมตองหาวิธีปรับแกและพัฒนาไปดวยกัน 

นายเปร บุญเฮา    ฝากใหแกไข หองน้ําเทศบาล น้ําประปา หมูที่ ๒และหมู ๘ 

รองประธานสภาเทศบาล    

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   -มีทานใดจะเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีอะไรเพิ่มเติม ผมขอปดการ

ประธานสภาเทศบาล  ประชุม 

เลิกประชุม เวลา     ๑๕.๓๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 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 

 


