
 

 

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

ผูมาประชุม 

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

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางวิไลวรรณ นานรัมย  ตําแหนง  นายกเทศมนตรตีําบลบึงเจริญ 
๒. นายอรรถ ปกคาํไทย   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๓. นายสมบัติ  ดีลอม   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๔. นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๕. นายศรชัย ศรีตัมภวา   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
๖. สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  ตาํแหนง ปลัดเทศบาล 
๗. นายยงยุทธ เชือกรัมย   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
๘. นางกมลทิพย ธรรมรักษ  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

/เร่ิมประชุม... 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ 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... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๑ /๒๕๖๔   เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน      - สมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 

ประธานสภาเทศบาล              บึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ฝายเลขานุการสภาไดสงให 

ขอทานสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหนา ถาทานผู ใดประสงคจะแกไข

ขอความ คําผิด ขอเรียนเชิญ  

นายวิริยะ  เอ้ือวิริยะโยธิน   หากไมมีผูใดขอแกไขอีก ประธานสภาไดตรวจสอบมีสมาชิกสภาอยู 

ประธานสภาเทศบาล  ครบ ๑๑ ทาน ครบองคประชุม จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน

๒๕๖๔ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม โปรดยก

มือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม                - มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึง

เจริญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

ดวยมติรับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง – เสียง งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ือง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจายประจําป 256๔ 

ต้ังจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจรหิน
คลุก บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

นางสาวสุกัญญา พวงเพชร   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

เลขานุการสภาเทศบาล  องคกรปกครองทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๒๗ กําหนดไววา การโอนเงิน 

งบประมาณรายจายในงบลงทุน   โดยการโอนเพ่ิม   โอนลด   ที่ทําใหลักษณะ   

ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปจายเปนรายการใหม   ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น  

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการ 

ประธานสภาเทศบาล  โอนงบประมาณในคร้ังนี ้

นางวิไลวรรณ นานรมัย   - ถนนเสนนี้มีลักษณะแอนกลาง หากทําถนนคอนกรีต ถนนจะต่ําอาจ
นายกเทศมนตรี   เกิดน้ําทวมขังไดเหมือนหมูที่ ๔ จึงตองหินคลุกกอน ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร  

กวาง ๕ เมตร เปนเสนบานนายเลียบ ขณะนี้ถนนดินเปนหลุมเปนบอ สัญจร
ลําบาก จึงมีความจําเปนตองโอนมาตั้งจายเปนรายการใหมแกไขปญหาตรงที่
เดือดรอนที่สุดกอน    

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   -ขอเชิญ ทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 

/สิบเอกสุวิทย... 

 

 

 



๔ 
 

สิบเอกสุวิทย กลมประโคน  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ปลัดเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน คา

กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจรหินคลุก 
บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘  งบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๘๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณรายจายไวในงบประมาณรายจายประจําปจึงโอนมาตั้งเปนรายการ
ใหม เพ่ือจายเปนคาปรับปรงุถนนดินบดอัดผิวจราจรหินคลุก บานสายตรีพัฒนา 
๑ หมู ท่ี ๘ กวาง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๕๒๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๓ ลําดับท่ี ๑๙ หนาที่ ๗ 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บานสาย
ตรีพัฒนา ๓ หมูที่ ๑๐ (สี่แยกเข่ือนหวยตาเขียวเชื่อมสายตรี ๔ ใต งบประมาณ 
๒๒๔,๑๐๐ งบประมาณกอนโอน ๒๒๔,๑๐๐ จํานวนเงินที่โอน ๑๘๔,๐๐๐ 
งบประมาณหลังโอน ๔๐,๑๐๐ บาท 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน  มีทานใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  

ประธานสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา    อยากสอบถามนายก การลงหินคลุกบดอัดไมเห็นดวย เพราะถาทํา 

รองประธานสภาเทศบาล  โครงการฤดูฝน ไมเกิดความคงทน อาจสลายไปกับฝนได เสนอใหเปนถนน คสล.ท่ี 

มีความคงทน ไดไหม หากวาตรงนี้ยังแอนอยู ก็ใชงบซอมแซมไดไหมและใช

สถานที่อ่ืนที่สามารถทํา คสล.ได 

นายบุญชู ธรรมสาร   ขอสอบถามการโอนงบประมาณในคร้ังนี้ ถาผมจําไมผิด โอนจากเทศ

สมาชิกสภาเทศบาล  บัญญัติป ๒๕๖๔ ใชไหมครับ ซึ่งไดทําโครงการ สายตรี ๔ หมูที่ ๗ ถึง หมูท่ี ๑๐  

สัญจรลําบาก ทําไมนายกถึงไมทําตามเทศบัญญัติที่ตราไว แลวจะมีแผนไวเพ่ือ

อะไร แลวมาตั้งเปนรายการใหม จะมีเทศบัญญัติไวทําไม มีงบประมาณแลวไม

ดําเนินการ ขอใหนายกไดตอบคําถามดวย ผมจะไดชี้แจงใหชาวบาน หมูที่ ๖ ๗ 

ไดรับทราบวางบประมาณถูกโอนไปดําเนินการโครงการอื่นดวยเหตุผลอะไร 

นายบุญเลี้ยง  โทสันเทียะ   ผมเห็นดวยกับ สท.บุญชู ขอใหสภาพิจารณาดวย  

สมาชิกสภาเทศบาล  ผมก็อยากใหมีถนนคอนกรตี ถนนถาทําตันทางน้ําไมมีทอ ก็ไมคงทนครับ 

นางวิไลวรรณ  นานรมัย   หรือทานจะใหโอนจากหมูที่ ๑๒ หรือ หมูที่ ๖ มาทําโครงการ หมู ท่ี ๘ 

นายกเทศมนตรี   เหตุที่ทําถนนดิน คืองบประมาณไมเพียงพอ ไดลงพ้ืนที่ไปสํารวจชาวบานก็ดีใจ  

เมื่องบประมาณมีนอยทําอยางไรใหคุมคา ไมเชนนั้นจะเปนเหมือนหมูท่ี ๔ ทําแลว

น้ําทวมและจะตองไดรับการแกไขอีกรอบ ชางที่คํานวณงานใหก็ไมสบายไปรบัการ

ฉีด 

 

/วัคซีน... 



๕ 
 

วัคซีนมา ยังชวยคํานวณเนื้องานให เงินก็จะไมตกเปนเงินสะสม ขอใหใจเย็นๆ ดู

ใหถวนทั่ว ในความเดือดรอนของประชาชน เหมือน หมูที่ ๑๓ ที่เทศบาลโอนไปได

ประโยชนเยอะ ปริมาณน้ําปาลดลงกวาทุกปในการไหลเขาหมูบาน 

นายบุญชู  ธรรมสาร   ถามีงบประมาณก็สามารถทําได  

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายเปร บุญเฮา    ผมเขาใจที่ทานนายกชี้แจง ผมไมไดตองการใหโอนมาจากหมูที่ ๖  

รองประธานสภาเทศบาล  ขอใหซอมแซมอํานาจผูบริหารไดไหม สวนงบประมาณตรงนี้ใหทําเปนถนน คสล. 

    จะไดประโยชนมากกวา ซึ่งหลังฝนตกคอยซอมแซม ตอนนี้เรามีงบประมาณขอให 

ทานชวยกันวิเคราะหดวย 

นายบุญชู ธรรมสาร   งบประมาณที่เราจะโอนเทาไหร ที่ตั้งเทศบัญญัติ หมูที่ ๑๐ ไปหมูท่ี ๗ 

สมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณพอไหม หากงบประมาณพอทําไมถึงไมดําเนินการเลย 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน   ถนนเสนนี้ไมมีใครนึกถึง เปนถนนท่ีปลอยไวมานาน น้ําที่ไหลมาจากสี่ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  แยกสายตร ี๖ ไหลผานบานประธานพรไปนิดหนึ่ง เปนถนนท่ีต่ํา ตองลงหินคลุก 

เพื่อรองรับคอนกรีตตอไปครับ เปนทางเชื่อมเสน ๒๒๔ ชาวบานก็มีการรุกเขามา

ในถนนเร่ือย ควรไปทําครับ การทําถนนใหดูตามเนื้องาน 

นายเปร บุญเฮา    ถนนดิน ฝนมาก็สลายไปไมคงทนถาวร ผมอยากใหงบประมาณเกิดความ 

สมาชิกสภาเทศบาล  คุมคามากกวา เกิดประโยชนมากกวากัน ระหวางคอนกรีต กับหินคลุก อันไหนจะ 

ดีกวากัน  

นางวิไลวรรณ  นานรมัย   งบประมาณไมเพียงพอ ชาวบานเดือดรอนตรงไหน ก็ทําตรงนั้น  

นายกเทศมนตรี   ทุกอยางมีอายุการใชงาน หากทําถนน คสล.เลยก็ไมสามารถแกไขปญหาเรื่องนํ้า 

ไดเหมือนที่ชางไดคํานวณและแนะนํามา การทําถนนตองดูที่เนื้องาน ถนนเสนนี้มี

การโพสตผานเฟสบุค ทานเดินหาเสียงทานก็นาจะทราบ ไมงั้นก็จะเปนเหมือน

ถนน หมู ท่ี ๔ ตองแกไขปญหาใหตรงจุด ผูบริหารไดเสนอโครงการใหทานได

พิจารณา วาถนนสัญจรเสนนี้ลําบากจริง ควรทํา หากทานเห็นชอบก็ยกมือให 

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   สมาชิกสภาทุกทานตองดีใจที่มีงบประมาณเพียงพอที่สามารถกันเงิน

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณป ๒๕๖๔ ได ซึ่งกันรอบแรกไป ๑,๓๘๗,๖๐๐ บาท ในวันท่ี ๒๓  

กันยายน ๒๕๖๔ และรอบสองในวันนี้เสนอมาอีก ๘๘๗,๔๐๐ อีก ๓ โครงการ ซึ่ง

รวมถึงโครงการที่ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมนี้ดวย  

นายบุญชู ธรรมสาร   ที่กระผมไดอภิปรายไมไดตีรวนคิดเปนอยางอ่ืน ที่สมาชิกสภาสอบถาม

สมาชิกสภาเทศบาล  ในแนวทางเดียวกัน มันเปนหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล ไมไดไปขัดขวาง เพื่อ 

ประโยชนของประชาชน 

สิบเอกสุวิทย  กลมประโคน  การกันเงินงบประมาณ ตองมีงบประมาณและกันใหสมดุลกับเงิน

ปลัดเทศบาล   ประมาณท่ีไดรับมา และใหเกิดความคุมคา เหตุท่ีเปนถนนดินบดอัดผิวจราจรหิน 

คลุก งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท มีหลุมลึกจึงยังไมเหมาะที่จะทําถนนคอนกรีต 

/ควรยก... 
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ควรยกระดับถนนและบดอัดใหสูงข้ึน เปดทางระบายนํ้า น้ําก็จะไมทวมขัง แลว

คอยสรางถนน คสล. ในภายหลังตอไป 

นายเปร บุญเฮา    ลงหินคลุกไดมีการวางทอไหม 

ประธานสภาเทศบาล 

นายยงยุทธ เชือกรัมย   มีทอเดมิอยูแลวครบั 

ผูอํานวยการกองชาง 

นางวิไลวรรณ นานรัมย    ถนนเสนนี้มีทอเดิม แกไขไดอยู ถาใสเพ่ิมไปอาจเปนปญหาบานที่รบัน้ํา 

นายกเทศมนตรี 

นายจักรพงษ กันหาสูงเนิน   ถนนเสนนี้มีทอเดิม  มีรองน้ํา หากวางทอเพิ่มน้ําจะเขาบานชาวบาน 

รองนายกเทศมนตร ี

นายวิริยะ เอ้ือวิริยะโยธิน   ตรวจสอบแลวครบองคประชุมหากไมมีผมขอมติที่ประชุมทานใด

ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมโครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิว 

จราจรหินคลุก บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท 
ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ 

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ียังไมไดกอหนี้ผกูพนั ไวเบิกในป 
ถัดไป จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน  ๘๘๗,๔๐๐   บาท (-แปดแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน-) คร้ังท่ี ๒ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  - ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

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 

   
/กรณทีี่... 
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กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายได
ตามขอผูกพัน 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรค
สองแลว หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจายจากเงิน
ดังกลาว ใหเงินจํานวนน้ันตกเปนเงนิสะสม” 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  -เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางวิไลวรรณ นานรมัย   ขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจรญิ  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ไวเบิกในป 

 ถัดไป จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน  ๘๘๗,๔๐๐   บาท (-แปดแสนแปดหมื่น

เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน-) คร้ังท่ี ๒ 

  เหตุผล เนื่องดวยเทศบาลไดรับจัดสรร ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามแผน

กระจายอํานาจ งวดที่ ๙/๒๕๖๔ งวดสุดทาย ๙๙๑,๗๗๑.๑๒ บาท (เกาแสน

เกาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเอ็ดสิบสองสตางค) จึงมีความจําเปนตองใช

จายเงิน กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลตําบล

บึงเจริญ เพ่ิม ดังนี้ 

๑ โครงการกอสรางถนน คสล. บานสายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ (สาย

ทางบานนายสุชาติ ราษีทอง ) งบประมาณ ๓๕๑,๖๐๐ บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน    

งบลงทุน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
สายตรี ๔ เหนือ หมูที่ ๖ (สายทางบานนายสุชาติ ราษีทอง ) งบประมาณ 
๓๕๑,๖๐๐ บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร 
ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ 
ปาย รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) หนา ๖ ขอ ๒๑ 
 ๒ โครงการกอสรางถนน คสล.บานสายตรี ๘ ใต หมูท่ี ๑๒ (เสนทาง
เขากลางหมูบาน) งบประมาณ ๓๕๑,๘๐๐ บาท 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบ 

ลงทุน ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน คสล.

บ านสายตรี ๘ ใต  หมู ที่  ๑๒  (เสนทางเขากลางหมูบ าน ) งบประมาณ 
๓๕๑,๘๐๐ บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง ๕ เมตร 

ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร 

หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ๗๕๐ ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ        

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

๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หนา ๒ ขอ ๕ 

 

/โครงการ... 
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 ๓. โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจรหินคลุก บานสายตรี

พัฒนา ๑ หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจรหินคลุก 

บานสายตรีพัฒนา ๑ หมู ท่ี ๘ งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคา

ปรับปรุงถนนดินบดอัดผิวจราจรหินคลุก บานสายตรีพัฒนา ๑ หมูที่ ๘ กวาง ๕ 

เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร ผิวจราจรลงหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิว

จราจรไมนอยกวา ๕๒๐ ตารางเมตร พรอมติดตั้ งปายโครงการ ๑ ปาย 

รายละเอียดตามแบบ ทต.บึงเจริญ กําหนด (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ ลําดับที่ ๑๙ หนาที่ ๗ มติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล

บึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๔ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน  สมาชิกสภาทานใดสอบถามเชิญครับ หากไมมีขอความเห็นที่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล วาเห็นควรลงมติในคราวเดยีวทั้งหมดหรือทีละโครงการ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบลงมติในคราวเดียวทั้งหมด จํานวน ๑๑ เสียง งดออก

เสียง – เสียง ไมเห็นชอบ – เสียง 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบกันเงิน 

ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ี 

ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ไวเบิกในปถัดไป จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน  ๘๘๗,๔๐๐   

บาท (-แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน-)โปรดยกมือขึ้นพนศีรษะ  

มติที่ประชุม  - ยกมือเห็นชอบ จํานวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง - เสียง ไมเห็นชอบ – 
เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ือง อื่นๆ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   - มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะเสนอเพ่ิมเติม เชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญชู ธรรมสาร  - เรียนทานประธานสภา ผมขอฝากไปสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ที่ ยกมือให โครงการหมูที่  ๖ ที่ เล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชน และ

ขอขอบคุณคุมบานนอยที่เล็งเห็นความสําคัญขอบคุณผานทานไปยังประธานสภา 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  -ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่กันเงนิงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่เยอะพอสมควร 

สมาชิกสภาเทศบาล บางสิ่งบางอยางท่ีสมาชิกไดอภิปรายไป ขอใหชวยกันพิจารณาเพราะทุกอยางคือ

ขอกฎหมาย 

นายคูณ ปกคําไทย  - ผมดีใจครับ ที่ไดกันเงินโครงการปงบ ๒๕๖๔ เพ่ือดูแลพี่นองประชาชน 

สมาชิกสภาเทศบาล เห็นความสําคัญของพี่นองประชาชนเปนหลัก ดีใจครับที่คณะผูบริหารดูแลชุมชน

เล็กๆ  

 

/นายสะเวียง... 



๙ 
 

 

นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  ฝากใหดูแลเสียงตามสายใหดวยครับ ผูใหญบานประกาศไมไดยินเลยครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล หมูที่ ๑๓ และโครงการท่ีนายกฯอยากจะทําผมไมขัดหรอกครับ ผมเขาใจนายกฯ

อยากบรหิารใหดีที่สุด ผมเปนกําลังใจให 

นายสุดใจ วงศขุมดิน  เรียนทานประธาน และสมาชิกทกุทาน ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทาน  

สมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมการประชุมที่เคารพทุกทาน ประชุมกันมาถกเถียงกันทุกโครงการเห็นดี

ดวยที่จะพัฒนาตําบลบึงเจริญ เห็นใจฝายบริหาร งบประมาณมีนอยก็แกไขไป

เรื่อยๆ  ผมฝากโครงการของ หมูท่ี ๔ โครงการขยายเสาไฟฟาในหมูบานของหมูที่ 

๔ สําหรับเรื่องอ่ืนๆที่ยังไมเขาใจอยากจะถามประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร มี

ชาวบานหรือเยาวชนถามมาวา ปนี้ กีฬาประจําป  จะได จัดหรือไม  และเงิน

ชวยเหลือการทําศพญาติผูเสียชีวิต เงินที่ซื้อหรีด ขอถามประธานสภาฯไปยัง

ผูบริหาร เงินสวนน้ีเปนเงินสวนตัวของผูบริหาร หรือมีเงินกอนไวท่ีใชจาย มีที่จะ

เบิกคืนไดไหม เหมือนชมรมผูใหญบานเขามีกองทุน ใชจายไปแลวสิ้นเดือนเบิกคืน

ได 

นางจุรีพร เกื้อทาน  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน และผูเขารวม 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกที่ยกมือใหทั้งสามโครงการในการกันเงินงบประมาณ 

สําหรับโครงการ คสล. หมูท่ี ๖ สภาฯไดถกเถียง ไปลงที่หมู ๖ ดิฉันก็ภาวนาใหเงิน

ตกลงมาใหทําโครงการนี้ใหเสร็จ เพราะคุมบานนอย หมูที่ ๖ ไดรับผลกระทบ

ไดรับความเดือดรอน ขอบคุณสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

  มีทางเจาหนาที่แจงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของสภา 

ขอใหทางผูบริหารไดตอบวามีงบประมาณสงสมาชิกสภาเทศบาลเขาอบรมหรือไม 

  ปนี้จะมีกีฬาตานยาเสพติดไหม ขอใหทางนายกฯไดช้ีแจงและกําหนดวัน

ในชวงเดือนไหน 

นายบุญชู ธรรมสาร  อยากเสริม สมาชิก จุรีพร ผมเห็นดวยกับการสงอบรม เด๋ียวนี้ทราบขาว 

สมาชิกสภาเทศบาล แลวเขาจะเปดอบรม ใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดอบรม มาปฏิบัติใหถูกตอง เรื่องนี้

เปนเรื่องที่ สําคัญพอสมควร ถามีโอกาสเปดอบรม ขอใหประธานสภาฯ ให

ความสําคัญในเร่ืองนี้ดวย 

  เรื่องกีฬา ในทุกปจะจัดในปลายเดือนตุลาคม ชวงนี้เปนโรคระบาดถาจะ

เอาคนมารวมกันทั้ง ๑๓ หมูบาน จะเปนเร่ืองใหญไหม และจะเกิดความคุมคาไหม 

อยากใหทางผูบริหารไดพิจารณา 

นายบุญเลี้ยง โทสันเทียะ  ผมเห็นดวยทานจุรีพร ทานบุญชู อยากใหสงสมาชิกไปอบรม 

สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อท่ีจะไดมาปฏิบัติหนาที่ 

  วันนี้ผมมีโอกาสไดเห็นลาดยางสวย ขอบคุณคณะผูบริหารและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดที่กรุณามาทําถนนที่มีประสิทธิภาพใหประชาชนใช

สัญจร 

 



๑๐ 
 

/นายใบ... 

นายใบ เอี่ยมสะอาด  เรียนทานประธานสภา ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดแกไขปญหาเสนทําถนน 

สมาชิกสภาเทศบาล รองนํ้าปายูคา พอทําตรงนี้เสร็จ น้ําก็มาไมมากเหมือนทุกป ทางน้ําเบี่ยงลงสองขาง 
ไมวา หมูที่ ๓ ๙ ๑๐ ๑๑ เสนทางน้ําไหลท่ีเคยไหล ไหลเบาลงมาก  

 ไฟฟาแสงสวาง รถกระเชามีแลว ประชาชนสอบถาม ฝากประธานสภาไปยังฝาย
บริหาร ใหดําเนินการดวย 

นายคูณ ปกคําไทย  ขอเชิญทานสมาชิกสภาและผูบริหาร ทางวัดหมูที่ ๘ ขาดปจจัย  
สมาชิกสภาเทศบาล ศาลาพักศพ อยากใหสมาชิก ผูบริหาร รวมบริจาคสั่งปูนซีแพคมาลง ขอบคุณ

ประธานสภา บรจิาคทรายมาลง ๑ พวง ขอใหทุกทานรวมกันบริจาคทําบุญครับ 
นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์  เรียนประธานสภาฯ เรื่องหองน้ําครับ เขาเมื่อก้ีแกปญหาหนอยครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องนี้เปนหนาเปนตาเทศบาลดวยครับ และโครงการที่จะนําสมาชิกเขาอบรมเห็น

ดวยครับ ขอบคุณท่ีไดทําถนนผลักดันน้ํา เห็นผลจริงปญหาเบาลงเยอะ ทํา
โครงการน้ีดีข้ึนเยอะครับ 

นายใบ เอี่ยมสะอาด  เสริมทาน สท คูณ ไดอภิปรายบอกบุญ อยางวัดหมูที่ ๘ ไดเขาวัดทาํบุญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เห็นความลําบาก ยังไมมีพื้นคอนกรีต ศาลาพักศพยังไมมี อยากบอกบุญกับสมาชิก

ผูทรงเกียรติทุกทาน ขอรับบริจาครับ 
นายปรชีา ภูมินา    ผมขออนุญาต หมูท่ี ๑๒ จะไดทําคอนกรีต ทานรองประธานทานพูดเกง
สมาชิกสภาเทศบาล  มากทุกโครงการทานตรวจสอบและติดตามดีมากครับ 
นายคูณ ปกคําไทย   หากผูบริหารลงพ้ืนที่ เชิญชวนสมาชิกดวยครับ และลงสื่อประชาสัมพันธ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดวยครับ 
นายเปร บุญเฮา    สมาชิกที่เสนอมาเปนสิ่งดีๆท้ังนั้น เปนประโยชนตอประชาชนตําบลบึง
รองประธานสภาฯ  เจริญ ผมไปงานศพ หมู ๒ ผมเจอถนนขาดหมูท่ี ๒  
     ทานรองนายกฯ วางทอหมูท่ี ๔ วางแบบไหน ขอใหตอบดวยครับ 
     หองนํ้าที่อดีตทานนายกฯ ไดสรางไว ขอใหแกไขหองน้ํา 
     ขยายเสาไฟฟา แสงสวาง ขอใหชี้แจงตรงนี้ 

 น้ําประปาภูมิภาค ฝากใหนายกฯ ตรวจมาตรมิเตอรของแตละหมูเกิด
ประโยชนสาํหรบัพ่ีนอง เพ่ือแกไขปญหาน้ํา  
 ขอบคุณ สท.ปรีชา ท่ีชมผม ที่ผมถามเพื่อประโยชนของประชาชน 
 ขอบคุณ ผูบริหาร ที่ไดกันเงิน ๘ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๔ 
 เทคอนกรีต หมู ๔ ใหลาดเอียงไปทางลาดยางมันจะไดไมขัง จะไมได
ลําบากใสทอ 

นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   ถนนลาดยาง หมูที่ ๖ ,๕  ชํารุด ควรท่ีจะซอมแซม ประธานสภาเทศบาล 
นายอรรถ ปกคําไทย   ท่ีทานพูดมาถูกหมดทกุขอ 
รองนายกเทศมนตร ี  ถนนบานนอยหมูท่ี ๔ ทําไมตองใส สองขาง ไมรูจะเปนยังไงไมใหผานดินเขา 
    ถางบเหลือไปเททับรอบที่สอง ไมรูวาจะไปกระทบขางเคียง ถาไมใสทอเทลาด 

เอียงไปตามธรรมชาติ งบที่เหลือหมื่นหกอยากทําใหมันจบ ถาเดือดรอนอีกตัด
ถนนแพงนะ  
 

/เรื่องไฟฟา... 
 
 



๑๑ 
 

 เร่ืองไฟฟาทุกคนอยากได เดี๋ยวน้ีฤดูฝน วันนี้ไปขุดหนาโรงเรียน วันนี้
นาจะไมเสรจ็ ไมใชฝายบริหารนิ่งนอนใจ เร่ืองน้ํา เร่ืองไฟ เปนเรื่องจําเปน 
 อยากใหสมาชิกไปอบรม ถาเหตุการณบานเมืองสงบทานไดไปแนนอน 

นายเปร บุญเฮา    ถาวางทอ ๕ ทอน ๔ เมตร ถาเขาถมดินขึ้นอีก น้ําจะไหลไปทางไหน วาง
รองประธานสภาฯ  ระหวางลาดยางไปทางตะวันตก 
นายบุญชู ธรรมสาร   เรากันเงินเรียบรอยแลว ที่เหลือตกเปนเงนิสะสมแลวหรือผมเขาใจผิด 
สมาชิกสภาเทศบาล  แลวเหลือหมื่นหกตกเปนสะสมแลว อยากสอบถามปลัดวาไดไหม ถามันไดผมขอ  

หมูที่ ๗ ดวยครับ 
นางวิไลวรรณ  นานรัมย   ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ชี้แจงเร่ืองน้ําประปา 
นายกเทศมนตรี 
นางกมลทิพย ธรรมรกัษ   หลังจากที่ผูบรหิารและสมาชิกไดลงพื้นที่ประชุมประชาคม ในสวน 
เจาพนักงานธุรการ  เจาหนาที่ไดทํารายงานการประชุมรายงานผูบริหารไปแลว ในสวนของกองชางได 

ลงพ้ืนท่ีสํารวจ ทําแผนผังน้ําประปาใหเรียบรอยแลวทั้งสองหมูบาน ในสวนของ
เอกสารการรับโอน ดิฉันไดลงพ้ืนท่ีไปทําความเขาใจกับผูใหญบาน หมูที่๒ และหมู
ท่ี ๘ สวนหมูที่ ๒ จะคุยกับผูชวยเกษม เอาแบบรายชื่อผูใชน้ําไปใหทุกครัวเรือน
หลังคาเรือน จะตองเซ็นทุกครัวเรือน และคณะกรรมการหมูบาน และแบบยินดี
ยกเลิกระบบประปาหมูบานใหเซ็น และแบบขนาดทอประปาหมูบานตองสํารวจ 
ขนาดเทาไหร ยาวเทาไร มิ เตอรน้ํ ายี่หออะไร ไปใหหมูบานทั้ งสองหมูบ าน
เรียบรอยแลว แตวายังไมไดรับเอกสารกลับมาเลยทั้งสองหมูบาน สวนหมูที่ ๒ 
เงียบไปเลย แตเห็นวาการประชุมสภาคร้ังกอนวาสมาชิกจะไปตามให การประชุม
ประชาคมหมูบานท่ียินยอม แตพอเอาเอกสารไปใหเซ็นท่ีบานบุคคลที่ไมไดเขารวม
ประชุมไมยินยอมเซ็นใหไมเดือดรอนมีน้ําประปาใชอยู ใหผูใหญบานไปทําความ
เขาใจอีกครั้ง แตอยางไรก็จะตามใหอีกทีคะ 

นายเปร บุญเฮา    ขอขอบคุณครับ ผมจะไดติดตามอีกทาง 
รองประธานสภาเทศบาล       
นายพิชัย วงศพรหมศลิป    วันจันทรผมจะเอาเอกสารมาสงใหวันจันทรเลย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางวิไลวรรณ นานรมัย   ถนนเสนบานบึงนอยไปสายตรี ๕ มันจะขาดแลว ขออนุญาตเรียนแบบนี้
นายกเทศมนตรี   นะคะ มีความจําเปนตองจายขาด ถาพอซอมแซมได ใหผูบริหารไดไปตรวจสอบ 

กอน ซึ่งจะมีสมัยประชุมท่ีสามในเดือนตุลาคม เสียงตามสายเร่ืองของไฟฟา จริงๆ
ตองประชาคมมาแตละหมู แตละเสาหางกัน ๔๐ เมตร หมูใดบางที่จะขยาย ไดมา
แลวอยากไดอะไรบาง สงเรื่องไปที่ไฟฟา จะตองใชเงินเทาไหร ปรับมาทําอยางไร
ไดบาง สายบานนองปรือ ยังไมมีสายดับ มันตอไฟฟาไมได ขอใหทาง สท.ลงพ้ืนที่
เสียงตามสาย ไฟฟา เสากี่ตน ก่ีหลังคา ในสวนของไฟฟา ใหพายุออกกอน ในสวน
ของงานกีฬามีไหม ในสวนของตําบลเร่ืองกีฬาเปนเรื่องเดน รอใหหมดโควิดกอน 
กุมภาพันธปหนาคอยจัด ขอใหปลอดภัยกอน ถามเรื่อง สงสมาชิกไปอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพ เปนโครงการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเจาพระยา อยากสงทุกทานไป
อบรมที่กรมฯ ไปฝกปรือความรูมา ๑๐๐ % ขอใหใจเย็น อยากใหทุกทานทํา
หนาที่ใหถูกตอง แตละหลักสูตรมีการสงไปอบรมแคครั้งหนึ่ง เปนหลักสูตรระยะ 
 

/สั้นขอเลื่อน... 



๑๒ 
 

สั้น ขอเล่ือนไปกอน ใหไปแนนอนใน ๔ ปนี้ เรื่องของหองน้ํา สั่งการใหชางไป
เปลี่ยนสาย มอบใหทานเลขานายกฯ ไปติดตามดูใหดวย เร่ืองของทอท่ีหารือกัน 
ในตอนนี้เงินยังไมตกไป เงินชวยเหลืองานศพประชาชนในตําบลเปนเงินบริจาค
สวนตัวคะ  

นายเปร บุญเฮา    ฝากเรื่องหองน้ําครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 
นางวิไลวรรณ นานรมัย   เรื่องหองน้ําใหเลขานายกเทศมนตรีชวยตรวจสอบคะ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
นายสมบัติ ดีลอม    ขอขอบคุณสมาชิกที่เห็นชอบโครงการที่ผูบริหารเสนอ 
รองนายกเทศมนตร ี  ไฟฟา เสียงตามสาย ขอใหรอกอนเพราะอยูในชวงฤดูฝน 
    ถนนท่ี สท.คูณ แจง ใหถายภาพแลวสงไปหมวดการทางบานกรวดดําเนินการให 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   อยากใหผูบรหิารแกไข เสนที่ สท.คณู แจง อันตรายมากครบั 
ประธานสภาเทศบาล  วิเคราะหดวยครับสําคัญจริงๆ ขออนุญาตหารือทานรองนายกครบั จะแกไข 

ประเด็นน้ีอยางไรครับ มีอะไรเพ่ิมเติมเชิญครบั 
นายสะเวียง ศรีสวัสดิ์   เรื่องระบบเครื่องเสียงหองประชุม ขอใหมีทกุโตะครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิริยะ เอื้อวิรยิะโยธิน   มีประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีผมขอปดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 เลิกประชุม เวลา     ๑๗.๐๐ น. 

 

                                                          (ลงชื่อ)       -สุกัญญา พวงเพชร- ผูจดบันทึกการประชุม 

                (นางสาวสุกัญญา พวงเพชร) 

                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบึงเจรญิ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ 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 


