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เริ่มประชุม  เวลา   14.00  น. 
 

นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 
 

เรียน  ทุกท่านที่เคารพ  วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง   สมัย
สามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2562  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุม  
ครบองค์ประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกระสัง   ผู้อํานวยการกอง  
หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้   
บัดนี้   ได้เวลาตามกําหนดนัดหมายแล้ว คือ  เวลา 14.00 น. ในการนี้กระผม 
นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ขอเรียนเชิญ  
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ได้ขึ้นมาทํา
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เพ่ือเริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า          
ส่วนการงานและเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  สําหรับการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  
ในวันนี้ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอให้เลขานุการสภาฯ  
อ่านประกาศ  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2  ให้ที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง   

สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี  2562 
          .........................................................    

ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ได้มีประกาศสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  
กําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2561  และสมัยแรกประจําปี  2562  
ไปแล้วนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2554  ประกอบกับข้อ  22  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี 2562 มีกําหนด 30  วัน  
ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2562 จึงประกาศมา
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่  28  มกราคม  2562  ลงชื่อนายอภิชาติ  
เรืองจินดาวลัย ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศ  เรียก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2562  ให้รับทราบแล้วนะครับ 
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย              
ประธานสภาเทศบาล 

วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังนี้ครับ 

เรื่องท่ี  1  สมาชิกสภาเทศบาลลากิจ 
ได้รับการแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ราย นายนําชัย  อุบลไกรสีห์  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 2  ขอลากิจเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาในครั้งนี้ได้ ครับ 
เรื่องท่ี  2  รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 
ด้วยเทศบาลตําบลกระสัง  ได้รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลราย นายพจน์  ศรีสง่า  
ตําแหน่ง  นายช่างผังเมืองชํานาญงาน  สังกัดกองช่าง เทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอ
เมืองบุรีรัมย์  มาดํารงตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน สังกัดกองช่าง  เทศบาล
ตําบลกระสัง  ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2562  ครับ    
เรื่องที่ 3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2562  
กําหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่  15-17  กุมภาพันธ์  2562  ณ สนามกีฬา
สํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง  โดยจะมีพิธีเปิดช่วงเช้า เวลา 08.00 น.ของวันที่  
17 กุมภาพันธ์  2562  และพิธีปิดในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ดังนั้น จึงขอ
เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงนะครับ  
เรื่องที่  4  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบุรีรัมย”์ จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระหว่างวันที่  
22-23  กุมภาพันธ์  2562  ณ  โรงแรมเทพนคร  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนั้น จึงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบ และหากท่านใดมีความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
ดังกล่าวให้แจ้งรายชื่อที่ งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  นะครับ 
เรื่องท่ี  5  การโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   
ด้วยนางสาวสิรัชชา  อภิศรสิริ  พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้โอน(ย้าย)ไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านปรือ อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  
ดังนั้น  จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ได้ร่วมเป็นเกียรติในการส่งตัว
นางสาวสิรัชชา ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่
ร้านหลานยายลําไย  ครับ 
เรื่องท่ี  6  ขอเชิญร่วมงานวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนเทศบาลกระสังและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกระสัง ในวันที่  18 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 07.30 น.
ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระสัง ครับ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
ประจ าปี  ๒๕61  เมื่อวันที่  27  ธนัวาคม  ๒๕61 
 
 
 



 -  4  - 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

สําหรับรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 เมื่อวันที่  
27  ธันวาคม  2561  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ได้ตรวจสอบ
รับรองรายงานการประชุมและเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งให้สมาชิกฯ            
ทุกท่าน  ได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าที่
ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 
เรียบร้อยแล้วนะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  
2561  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)เพิ่มเติม และ 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3/2561 
ขอเชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมทราบ  ครับ 

นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 
และข้อ 22/1  วรรคท้าย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30 
วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งข้อระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับ  ต่อไปขอเชิญ
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ  

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เทศบาลตําบล
กระสัง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3/2561   เพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ในสมัยประชุมนี้  โดยมีหลักการและเหตุผล ในการเสนอ ดังนี้ 

หลักการ 
แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม  และ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3/2561  รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศที่สําเนาให้ทุก
ท่านแล้วนั้น 

เหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 และข้อ 22/1  เมื่อแผนพัฒนา
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นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 

ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอสภาเทศบาลทราบต่อไป 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ  นายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 – 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3/2561  
เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นการแจ้งเพ่ือทราบนะครับไม่ต้องขอมติที่ประชุม     

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดวันประชุม
สภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่าน  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  
ประกอบด้วย 
1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา  24 กําหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  4  สมัย  
และกําหนดให้มีเวลาไม่เกินสมัยละ  30 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจาก  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 
การกําหนดระยะ เวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจําปี  และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่น  จัดทําเป็นประกาศพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งระเบียบการกําหนดประชุมสมัยสามัญประจําปี  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ   ดังนั้น  ผมขอนําเรียนปรึกษาที่ประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือพิจารณากําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  สมัยที่ 3  
สมัยที่ 4 ประจําปี  พ.ศ.2562  และวันเริ่มประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําปี  พ.ศ.2563  เชิญท่านสมาชิก  เสนอครับ   

นายธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังที่เคารพ  ผมนายธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง เขต 1  ผมขอเสนอระยะเวลาวันประชุม  สมัย
สามัญ  ประจําปี  แต่ละสมัยให้มีระยะเวลา  30  วัน  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  โดยกําหนดวัน
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นายธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 

เริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละสมัย ดังนี้ครับ 
สมัยที่ 2  ประจําปี  2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 
สมัยที่ 3  ประจําปี  2562  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 
สมัยที่ 4  ประจําปี 2562  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 – 30 ธันวาคม  2562 
สมัยแรก  ประจําปี  2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -  2 มีนาคม 2563  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องครับ  มีท่านใดจะเสนอเป็นวันอ่ืนหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจําปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 โปรด
ยกมือครับ (10 เสียง) ขอถามต่อนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563  
โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบก าหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563  เห็นชอบ 10 
เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.2  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายวรเศรษฐ์ ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่าน  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2543 หมวด 4  ข้อ  27  การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

ตามระเบียบฯที่เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอํานาจอนุมัติของสภาฯ  
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ครับ 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังที่เคารพ ผม  นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  
ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง  ขออนุมัติเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าวไว้  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุ  ดังนี้ 
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นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
   โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในส่วนการงาน ดังนี้    
กองคลัง   จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน   1  
รายการ  จํานวนเงิน  22,000  บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
ดีกว่า  ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา  ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB 
จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า   จํานวน  1  หนว่ย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า  600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย 
      
กองการศึกษา  จัดซื้อครุภัณฑ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  35,500  บาท (สามหมื่นห้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
   - ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน  2  รายการ ได้แก่    
      1. เก้าอ้ีทํางานระดับปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ตัว  จํานวนเงิน 3,000 บาท  
      2. เก้าอ้ีทํางานระดับปฏิบัติการ จํานวน  1 ตัว จํานวนเงิน 3,500 บาท  
   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ตู้ลําโพงขนาด 12 นิ้ว  มีบลูทูล  ลําโพงตั้ง
พ้ืน  แบบเคลื่อนที่  มีล้อลาก  มีวิทยุแบบ FM แบบเสียบไมล์  เสียบขาตั้งได้  มี
ไมค์ลอย  2  ตัว  ไมค์ลอยคาดหัวแบบชาร์ต ไฟฟ้าได้  มีรีโมทคอนโทรลและมี
แบตเตอรี่ในตัว  จํานวน  1 ตู ้ จํานวนเงิน  7,000  บาท 
    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน  1 เครื่อง 
จํานวนเงิน   22,000  บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 
หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า  ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา  ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB 
จํานวน  1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า   จํานวน  1  หนว่ย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ  10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า  600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย 
 
กองสวัสดิการสังคม  จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท   ตู้ลําโพง ขนาด 
12 นิ้ว  มีบลูทูล  ลําโพงตั้งพ้ืน  แบบเคลื่อนที่  มีล้อลาก  มีวิทยุแบบ FM แบบ
เสียบไมล์  เสียบขาตั้งได้  มีไมค์ลอย  2  ตัว  ไมค์ลอยคาดหัวแบบชาร์ต ไฟฟ้า
ได ้ มีรีโมทคอนโทรลและมีแบตเตอรี่ในตัว  จํานวน  1 ตู้  จํานวนเงิน  7,000  
บาท 
กองช่าง  จัดซื้อครุภัณฑ์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  520,400  บาท (ห้าแสนสอง 
หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
     1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว  แบบมือถือ  เครื่องยนต์เบนซิน           
1 สูบ 2 จังหวะ  กระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซีซี  เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า  8  แรงม้า  ใบมีดตัดใช้ได้ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิว้ 
     2. โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน  กว้าง 16.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  
สูง 5 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร จํานวนเงิน  500,000  
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด4 ข้อ 
27 การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง  ที่ทําให้
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ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  จึงเสนอการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง    จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ     ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณราจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อที่ประชุมไปแล้วครับ             
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ (10 เสียง)  ถามต่อครับ  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นชอบ10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 

นายอภิชาติ   เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.3  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  
ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะเสนอญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งข้อระเบียบ
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนครับ  เชิญเลขานุการสภา ครับ 

นายวรเศรษฐ์    ธีราไชยนันท์
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548  ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  (1) ให้กระทําได้เฉพาะการ  ซึ่งอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจะต้องเก่ียวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือนร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กําหนด  วรรคท้ายของข้อ 89   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจํา  และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน 
ระยะยาว    

นายอภิชาติ   เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งข้อระเบียบฯ  เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ทุก
ท่านได้รับทราบกันไปแล้วนะครับ  ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี  เสนอญัตติต่อที่ประชุม  ครับ  
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เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ที่เคารพ ก่อนที่จะเสนอญัตติ ขออนุมัติ  
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี  2562  ผมขอ รายงานยอดเงินสะสมให้ที่ประชุม 
ได้รับทราบ  ดังนี้ครับ    

                    เงินสะสมที่นําไปใช้ได้   
                    ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 = 18,631,182.62  บาท 
หัก  
 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  =     1,079,000.00  บาท                                                            
 กันเงินค่าใช้จ่ายประจํา  6  เดือน             =     8,058,642.00  บาท 
 กันเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 3 เดือน =  1,178,100.00  บาท 
 กันเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 10%       =   1,863,118.26   บาท 
 เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจําปี  2562         =      219,310.99   บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้            =   6,233,011.37  บาท  

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจําปี  2562  เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลกระสัง  พิจารณาอนุมัติ  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
จํานวนทั้งสิ้น  13  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ 3,606,000 บาท (สามล้าน
หกแสนหกพันบาทถ้วน) ในส่วนราชการของเทศบาลตําบลกระสัง ดังนี้  

กองช่าง  จํานวน  6  โครงการ  เงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,745,000  บาท 
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  โดยวิธีแบบ (Overlay) 
ถนนสุขอนันต์ เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 1 – ถนนเทศบาล 3 
   - ผิวจราจรกว้าง 7.50  เมตร  ยาว 187  เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,402.50  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  478,000  
บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีแบบ (Overlay)  
ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) 
   - ผิวจราจรกว้าง 11.00  เมตร  ยาว 79.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 853  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  287,000  บาท  
(สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  โดยวิธีแบบ (Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) 

   - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  412,000  บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

4.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  โดยวิธีแบบ (Overlay) 
ถนนเทศบาล 17      (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 14  -  ถนนเทศบาล 10) 
   - ผิวจราจรกว้าง 7.00  เมตร  ยาว 86.00  เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 602  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  205,000  บาท  
(สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ถนนเทศบาล  16  ซอย 2 (เริ่มจากแยกถนน
เทศบาล 16 – ถนนเทศบาล 12  ซอย 1) 
   - ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  139  เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  834  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  64,000  บาท  
(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

6.  โครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง  ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 (เริ่มจากมุมรั้ว
โรงพยาบาลไปทางทิศใต้) 
   - ผิวจราจรกว้าง  1.40 -3.00  เมตร  ยาว 330  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 646 ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  299,000  
บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน  6  โครงการ  เงินงบประมาณท้ังสิ้น  
1,861,000  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียด 
ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 19  (เริ่มจากซอย ศุภวิมล
พันธ์ไปทางทิศตะวันตก) 
  - วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน 106 ท่อน            
บ่อพักจํานวน  13  บ่อ  ยาวรวม  76  เมตร  การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่
เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  220,000 บาท (สองแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16  ซอย 1  
(เริ่มจากตลาดสดมาทางทิศเหนือ – ถนนเทศบาล 12  ซอย 1 ไปทางทิศ
ตะวันออก) 
  - ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร   ลึกภายใน 0.50 เมตร  ยาว  73  เมตร  
พร้อมขยายผิวจราจร  กว้าง  0.4  เมตร  ยาว  26.50  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  12.70  ตารางเมตร  การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  107,000 บาท 
(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  
นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 17 (ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 
   - ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ลึกภายใน  0.50 เมตร  ยาว  74  เมตร  
การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  
105,000  บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.  ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจาก ถนน 
เทศบาล 1 สองข้างทางไปทางทิศตะวันออกถึงประตูโรงเรียนกระสังพิทยาคม) 
  - วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.60  เมตร  จํานวน 164 ท่อน  พร้อม
บ่อพัก คสล.  จํานวน  18  บ่อ  ยาวรวมสองข้างทาง   182  เมตร  การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  
329,000 บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักฝาเสมอผิวจราจร  ถนนเทศบาล 4 
ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 7 ไปทางทิศเหนือ) 
  - วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 135 ท่อน  พร้อมบ่อ
พัก คสล. ฝาเสมอผิวจราจร  15 บ่อ ยาวรวม  156  เมตร การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบท่ีเทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  420,000 บาท 
(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.  ถนนเทศบาล 14  ด้านทิศเหนือ (เริ่ม
จากสี่แยกถนนเทศบาล 14  ตัดกับถนนเทศบาล 3)  ถึงถนนศุภวิมลพันธ์ 
  - วางท่อระบายน้ํา คสล.  ขนาด Ø  0.80  เมตร  จํานวน  164  ท่อนพร้อม
บ่อพัก คสล.  จํานวน  18  บ่อ  ยาวรวม  182  เมตร  การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  งบประมาณก่อสร้าง  509,000  บาท                    
(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการแจ้งจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการใช้ถนนสัญจรและการ
ระบายน้ําตามเส้นทางต่างๆดังกล่าว  เพ่ือดําเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตามอํานาจหน้าที่  และการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและเป็นการบริการชุมชน สังคมตลอดจนบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน  จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมตาม
โครงการดังกล่าว  ซึ่ งเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272  ลงวันที่  26  
ธันวาคม  2560 เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสังพิจารณาต่อไป 
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นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ  นายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมต่อที่ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ             
เชิญครับ  

นายสุพศิน  กระแสอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผม นายสุพศิน  กระแสอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลกระสัง เขต 2  ขออภิปรายสนับสนุนการจ่ายเงินสะสม ที่นายก 
เทศมนตรีไดเ้สนอญัตติ   โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ถนนเทศบาล  
16  ซอย 2 (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 16 – ถนนเทศบาล 12  ซอย 1)  ครับ  
เพราะเป็นการอํานวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการมีถนนสัญจรไปมาที่
สะดวกสบายมากขึ้น ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณสุพศิน  กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ครับ เชิญครับ 

นายเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาล  ที่เคารพ  ผม นายเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออภิปรายสนับสนุนให้จ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง  ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 เนื่องจากถนน
เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนหักศอกออกมาจากหมู่บ้านชุมชน  หากได้รับการขาย
ผิวจราจรก็จะทําให้มีความกว้างมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้
สัญจร ไป-มา และสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกช่องทางหนึ่ง  ดังนั้น  ผมจึง
ขอสนับสนุนให้จ่ายขาดเงินสะสม ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม  อภิปรายสนับสนุนการเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง  ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 นะครับ  มี
สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหือไม่ครับ เชิญครับ 

นายสมฤก  ปลีนารัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ  ผม  นายสมฤก  ปลีนารัมย์  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ผมขอสนับสนุนการ เสนอญัตติ จ่ ายขาดเงินสะสมที่
นายกเทศมนตรีได้เสนอมาทุกโครงการครับ  เพราะโครงการดังกล่าวที่เสนอมา
นั้น  ล้วนเป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุก
โครงการ  ดังนั้น  ผมจึงเห็นด้วยและสนับสนุนการจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการ
ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณสมฤก  ปลีนารัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  อภิปรายสนับสนุนการเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
อีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีท่านใดเสนอ  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจนับ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ครบองค์ประชุมหรือไม่ เพื่อที่ผมจะขออมติที่ประชุม 
ครับ 
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นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  11  ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ (10 เสียง)  ขอถามต่อครับ  สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โปรดยกมือครับ (ไม่มี)   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เห็นชอบ  10 เสีย  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.4  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ให้สภาเทศบาลทราบครับ 

นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ  
28  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งข้อระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบแล้วนะครับ ต่อไปขอ
เชิญนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังที่เคารพ ผม นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  
นายกเทศมนตรีตําบลกระสังขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลกระสัง
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
เทศบาลตําบลกระสัง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในส่วนราชการของ สํานักปลัดเทศบาลและ
กองวิชาการและแผนงาน  รายละเอียด ดังนี้ 
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1. ส านักปลัดเทศบาล   
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภทตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก งบประมาณ
อนุมัติ 4,000 บาท 

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  
1  หลัง  ราคา  4,000 บาท 

ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน  1  หลัง  
ราคา  4,000 บาท 

    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภทตู้เก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก งบประมาณอนุมัติ  8,000  บาท 

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  
2  หลัง  ราคาหลังละ  4,000 บาท 

ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน  2  หลัง  ราคา
หลังละ  4,000 บาท 

2. กองวิชาการและแผนงาน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สํานักงาน  ประเภท ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนประจก งบประมาณ
อนุมัติ 12,000 บาท 
ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  
3  หลัง  ราคาหลังละ  4,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน  3  หลัง  
ราคาหลังละ  4,000 บาท 

เหตุผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ 3)  พ.ศ.  2543 หมวด 4  
ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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สมาชิกฯทุกท่านครับ นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุม             
ไปแล้ว  มีสมาชิกฯท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุม
ครับ สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ  (10 เสียง) ถามต่อครับ 
สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เห็นชอบ 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง     

ระเบียบวาระท่ี  5 
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เรื่อง  อ่ืนๆ 

ในวาระอ่ืนๆ นี้  มีท่านใดจะเสนอหรือหารือต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                
ทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายสนับสนุนโครงการที่เสนอขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวและฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ช่วยกัน
สอดส่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพ่ือนําเข้ามาหารือปรับปรุงแก้ไขกัน
นะครับ  และในวาระนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่อง คือ การ
จัดตั้งชุมชนประสานสุนทรธรรม (หมู่ที่  16) เดิม เทศบาลตําบลกระสัง 
ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่   

1) ชุมชนบ้านกระสัง  หมู่ที่  1 
2) ชุมชนตลาดใต้  หมู่ที่ 9 
3) ชุมชนคุ้มแสนสุข  หมู่ที่ 9 
4) ชุมชนท่าสว่าง  หมู่ที่  15 
5) ชุมชนตลาดเหนือ  หมู่ที่  16 

ซึ่งหมู่ที่  16  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  686,726.22  ตารางเมตร  พ้ืนที่ส่วนมากเป็น
พ้ืนที่ธรณีสงฆข์องวัดท่าสว่าง ประชาชนอาศัยอยู่รวมกันหนาแน่นคณะกรรมการ 
ชุมชนร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความต้องการให้มีการแบ่ง
ชุมชนของหมู่ 16  เป็น 2  ชุมชน  เพ่ือสะดวกต่อการบริการจัดการและการ
ดูแลความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างทั่วถึง  ประกอบกับ หนังสือแสดงเจตจํานง
ยกที่ดินของวัดท่าสว่าง ให้กับเทศบาลตําบลกระสัง ลงวันที่ 28 มิถุนายน  
2561  โดย พระสุนทรธรรมเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  เจ้าอาวาสวัด           
ท่าสว่างในฐานะเจ้าของที่ดิน  เลขที่  434  หน้าสํารวจ 5044  ตั้งอยู่ตําบล
กระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   โดยให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว  มี
เนื้อที่ประมาณ 7,755  ตารางเมตร  ซึ่งเทศบาลได้ก่อสร้างถนนกว้างเฉลี่ย            
6-10 เมตร  รวมเนื้อที่เดิมของหมู่ที่ 16 มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  686,726.22  ตาราง
เมตร   
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ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตามการข้างต้น  จึงจัดตั้งชุมชนหมู่ที่  
16  ออกเป็น 2  ชุมชน  ดังนี้ 

1) ชุมชนตลาดเหนือ (เดิม)  มีพื้นที่  305,909.29  ตารางเมตร  จํานวน
ประชากรและครัวเรือน  ณ วันที่  16  มกราคม  2562 

- ประชากร  จํานวน  386  คน 
- ครัวเรือน  จํานวน  135  หลังคาเรือน 

2) ชุมชนประสานสุนทรธรรม (ใหม่) พ้ืนที่  380,816.93  ตารางเมตร 
พ้ืนที่เริ่มจากทิศตะวันออกจากทางรถไฟไปทางด้านทิศเหนือตามถนนเทศบาล 
6 ซอย 1  ทะลุถนนเทศบาล 2  เลี้ยวไปทางทิศตะวันตกถึงถนนเทศบาล 9  
ไปทางทิศเหนือตามถนนเทศบาล 9 ถึงสามแยกเชื่อมห้วยเจมิง สะพานดํา  
เลี้ยวเลียบทางรถไฟมาทางทิศตะวันตก  ซึ่งพ้ืนที่ชุมชนประสานสุนทรธรรมมี
โรงเรียนอนุบาลกระสังรวมอยู่ด้วย  จํานวนประชากรและครัวเรือน ณ วันที่ 16  
มกราคม  2562 

- ประชากร  จํานวน  235  คน (ไม่รวมบุคลากรโรงเรียนที่อาศัยอยู่
บ้านพักครูและบ้านเช่า) 

- ครัวเรือน  60  หลังคาเรือน 
และหลังจากนี้เทศบาลตําบลกระสัง  จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการสรรหา  ประกอบด้วย 

- ประธานสภาเทศบาลฯ     ประธานกรรมการ 
- สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
- กรรมการอ่ืนอีก  15  คน 

รวม จํานวน  17  คน  เพ่ือจะได้ดําเนินการสรรหากรรมการชุมชนชุดใหม่เพ่ือ
บริหารชุมชน และเทศบาลฯจะได้ดําเนินงานด้านสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีได้แจ้งเรื่อง การจัดตั้งชุมชนประสานสุนทรธรรม  ซึ่งเป็นชุมชน
ใหม่ที่แยกออกมาจากชุมชนตลาดเหนือทางด้านทิศตะวันตก โซนโรงเรียน
อนุบาลกระสัง ซึ่งพ้ืนที่ด้านหลังโรงเรียนขณะนี้มีชาวบ้านไปสร้างบ้านเรือน
เพ่ิมขึ้นหลายหลังคาเรือนแล้วนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแจ้งที่
ประชุมอีก เชิญครับ    

นายสมศักดิ ์ ดีโพธิ์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 1  ผมมีเรื่องที่จะนําเรียนปรึกษาต่อสภาครับ คือเกาะกลางถนน
หน้าร้านแป๊ะตี๋ รถสวนทางอันตรายมากจากเส้นทางหน้าสถานีรถไฟซึ่งเดิมทีนั้น 
ไม่ใช่ถนน แต่ปัจจุบันหลังจากได้ลาดพ้ืนซีเมนต์ทําให้มีรถวิ่งสัญจรมากขึ้น ช่วง
โค้งดังกล่าวจึงกลายเป็นสามแยก ซึ่งรถที่วิ่งมาจากสถานีรถไฟหากไม่ชะลออาจ
เกิดอันตรายสําหรับรถที่วิ่งเส้นตรงทางเดิมได้  และหากจะขยายผิวจราจรด้าน
ต้นไม้ใหญ่และย้ายเกาะกลางถนนดังกล่าวจะทําให้ถนนกว้างมากขึ้นส่งผลดีต่อ
การสัญจรนะครับ ผมจึงนําเรียนที่ประชุมทราบเพ่ือหารือร่วมกันและฝากให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ครับ  
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คุณสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง หารือเรื่องการสัญจรช่วงทางโค้งหน้าร้านแป๊ะตี๋ซึ่งมี
เกาะกลางถนนแบ่งเลนสวนทางการสัญจรซ้าย-ขวา แต่เกาะมีขนาดที่เล็กมาก
และช่วงโค้งดังกล่าวเป็นสามแยกจึงทําให้เกิดอันตรายมากขึ้น มีสมาชิกท่านใดมี
ข้อเสนออีกไหมครับ  เชิญครับ 

นายสมฤก  ปลีนารัมย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผมนายสมฤก  ปลีนารัมย์  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 1  ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลางครับ   
เพราะเคยเจอกรณีรถวิ่งมาจากหน้าสถานีรถไฟและมีรถที่วิ่งมาจากเส้นหลักด้วย
ความเร็วซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหากไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับ  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
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คุณสมฤก  ปลีนารัมย์  เห็นด้วยกับคุณสมศักดิ์ ที่เสนอมาเพ่ือหารือร่วมกันนะ
ครับ  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  

นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลครับ  ขอบคุณที่ท่านสมาชิก
ได้นําเรื่องการใช้ถนนเส้นทางสัญจรแจ้งที่ประชุมทราบเพ่ือหารือร่วมกัน และ
การขยายผิวจราจรตามที่เสนอนั้น  ขอรับเรื่องไว้เพ่ือหารือฝ่ายประจําก่อนครับ 
หากไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบฯ
ต่อไปครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีได้รับเรื่องที่ท่านสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลางได้เสนอมาแล้วนะครับ และ
จะได้หารือในส่วนของฝ่ายบริหารเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ  
สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ   

นายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2  ผมได้รับการร้องขอจากชาวบ้านชุมชนหน้าวัดท่าสว่าง  ซึ่งถนนเส้นนี้ไม่
มีท่อระบายน้ํา  ทําให้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวสกปกน้ําไหลเจิ่งนอง สะสมมาเป็น
เวลานานมากเพราะน้ําจาก  จึงขอให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย
ครับ  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ เสนอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการระบายน้ําที่เจิ่งนองโดย
การจัดทําท่อระบายน้ํา  ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาเทศบาล  ผมขอรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้เสนอไว้ก่อนนะครับ  
อย่างไรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ
ปฏิบัติ และขอขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งนะครับที่ได้ช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ 
ของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ช่วยนํามาแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  ขอบคุณครับ 
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นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีได้รับเรื่องที่ท่านธรรมรัตน์  เสนอมาแล้วนะครับ  มีสมาชิก
ท่านใดจะหารืออีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่สละเวลาเข้า
ร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา  15.50  น. 
                         
 
              (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

                     (นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์) 
                       ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 

 
 
 คณะกรรมการสามัญประจําเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่            กุมภาพันธ์   2562 
 
 
     (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเวง  อิทธิอมรกุล) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงษ์เจริญ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายธรรมรัตน์   สมบูรณ์การ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  2562  
เมื่อวันที่          มิถุนายน  2562   
 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาล 
             (นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย) 


