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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2564 

    วันศุกรที่  17  กันยายน  2564   เวลา  10.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

  ……………..…….. 
ผูมาประชุม 
1 นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน ประธานสภาเทศบาล 
2 นายชัยอนันต  ควรอาจ รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายกฤตภาส  ทองอารยกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายมานพ  สัมมาวรกิจ สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นายอดิศร  เกือรัมย สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายบุญธง  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายบุญเสริม  นุการรัมย สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายสุพศิน  กระแสอินทร สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายธรรมรัตน  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายทวิท  สุมานิตย สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน เลขานุการสภาเทศบาล/ 

ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
ผูเขารวมประชุม 

1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย นายกเทศมนตรีฯ  

2 นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ  

3 นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีฯ  

4 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ เลขานุการนายกฯ  

5 นายบุญชวย  พึ่งไพศาล ที่ปรึกษานายกฯ  

6 นางสาวอัญชลี   เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล  

7 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง  

8 นายวิโรจน  พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

9 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

10 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 11 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 12 นางสาวอภิญญา  นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
13 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
14 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
15 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
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16 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
17 นายกฤษณพงศ  ชํานิวัตร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
18 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
19 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 

 ผูมาประชุม         13  คน 
 ผูไมมาประชมุ        -  คน 
 ผูเขารวมประชุม    19  คน 

เริ่มประชุม         เวลา   10.00   น. 
น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

 

- บัดนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือเวลา 10.00  น.  และสมาชิกสภา
เทศบาลไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ในการนี้ดิฉัน  นางสาวศรีนิธินาถ  
จิตรไชยวัฒน  ตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลกระสัง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ขอเรียนเชิญนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ไดขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและจุดธูป เทียน บูชา       
พระรัตนตรัย  เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สวัสดีครับ สมาชิกสภาเทศบาล/คณะผูบริหาร/หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่
เทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
1.1  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําป  
2564  กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอใหเลขานุการสภาฯอาน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ใหที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ประกาศเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง  ไดมีประกาศ
สภาเทศบาลตําบลกระสัง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง ลง
วันที่ 7  พฤษภาคม  2564  โดยไดกําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  
3  ประจําป 2564  ตั้งแตวันที่ 15  กันยายน – 14  ตุลาคม  2564  นั้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับขอ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 กําหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่  15  กันยายน 
– 14  ตุลาคม  2564    จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่   
2   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564  ลงชื่อ  นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน   
ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องแจงใหที่ประชุมรับทราบเรื่องที่   2  แจ งวันหยุดกรณีพิเศษตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เดือนกันยายน  ลงมติใหวันศุกรที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับ 
"วันมหิดล" เปนวันหยุดราชการกรณีพิเศษ  



 

3 

 

 
เรื่องที่  3  แจงประชาสัมพันธและขอเชิญรวมบริจาคโลหิตตามโครงการ “Plus  
1  เพ่ิมจํานวนครั้ง  เพ่ิมโลหิต  เพ่ิมชีวิต  (Plus  One  Blood  Donation  
More  Blood  More  Lives)”  โดยมีกําหนดการรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อําเภอ
กระสัง  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564  ตั้งแตเวลา  09.00  น.  เปนตนไป  ณ  
โดมโรงเรียนกระสังพิทยาคม  สําหรับผูที่มีความประสงคบริจาคสามารถแจง
รายชื่อไดที่สํานักปลัดเทศบาล  จึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  
เมื่อวันท่ี  24  สิงหาคม  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  เมื่อวันท่ี  24  สิงหาคม  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2      
ขอแกไขขอความ  หนาที่  13  บรรทัดที่  14  จากขอความ “16  บริเวณติด
ที่ดินคุณครูนงลักษณ  นุการรัมย  ตัดถนนเทศบาล  2”  แกไข “15 บริเวณติด
ที่ดินคุณครูนงลักษณ  นุการรัมย  ตัดถนนเทศบาล  7  ซอย 1  แยก  2” 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ตามที่ทานธรรมรัตน  สมบูรณการ ขอแกไขขอความที่เสนอขอมติครับ 
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบแกไขขอความ หนาที่  13  บรรทัดท่ี  14  จาก
ขอความ “16  บริเวณติดที่ดินคุณครูนงลักษณ  นุการรัมย  ตัดถนนเทศบาล  2”  
แกไข “15 บริเวณติดท่ีดินคุณครูนงลักษณ  นุการรัมย  ตัดถนนเทศบาล  7  
ซอย 1  แยก  2” เห็นชอบ  11  เสียง  ไมเห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  2  เม่ือวันที่  24  สิงหาคม  2564        
ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.1  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (กองชาง)       
ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ         
ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
       ขอเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งเปนรายการ
ใหม  จํานวน  2  โครงการ  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
1.โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  จุด)  บริเวณ
ขางโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
โอนเพิ่ม   
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาสาธารณูปโภค   
รายการ  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น  (จํานวน  2  จุด)  
บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  
ปริมาณงานรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4  ชั้น รัว้คอนกรีตสําเร็จรูปขนาด 6“ x 6” x 
200  เซนติเมตร  คานขนาด 5” x 2.5” x 250  เซนติเมตร  ยาวรวม  2  จุด  
ไมนอยกวา 421.00  เมตร  พรอมติดตั้งและทาสี  ตามแบบเทศบาลตําบล
กระสัง  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564  หนา  12  ลําดับที่  24 
            งบประมาณอนุมัติ                           0.-  บาท        
            งบประมาณกอนโอน                        0.-  บาท     
            โอนเพ่ิม                           495,000.-  บาท 
            งบประมาณหลังโอน            495,000.-  บาท 
โอนลด   
แผนงานการศึกษา  งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน   
            งบประมาณอนุมัติ             2,267,760.-  บาท   
            งบประมาณกอนโอน             787,855.-  บาท   
            โอนลด                             495,000.-  บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอน    292,855.-  บาท 
2.โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 
โอนเพิ่ม   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาสาธารณูปโภค   
รายการ  โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคบริเวณสนามกีฬาดานหนา



 

5 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง  ปริมาณงาน  ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 13  เมตร  ยาว  32  เมตร  หนา 0.10  เมตร  จํานวน  2  สนาม  มี
พ้ืนที่ใชสอยรวมกันไมนอยกวา 832  ตารางเมตร  พรอมทาสีพ้ืนสนามพรอมเสา
ตะกรอและเสาวอลเลยบอล สําเร็จรูป ตามแบบเทศบาลตําบลกระสัง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564  หนา  9  
ลําดับที่  9 
            งบประมาณอนุมัติ                           0.-  บาท        
            งบประมาณกอนโอน                        0.-  บาท     
            โอนเพ่ิม                           420,000.-  บาท 
           งบประมาณหลังโอน             420,000.-  บาท 
โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทัว่ไป   
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 
            งบประมาณอนุมัติ               695,520.-  บาท   
            งบประมาณกอนโอน            206,557.-  บาท   
            โอนลด                             120,000.-  บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอน      86,557.-  บาท 
โอนลด   
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา   
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน 
             งบประมาณอนุมัติ          1,195,200.-  บาท   
             งบประมาณกอนโอน          289,259.-  บาท   
            โอนลด                           150,000.-  บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอน  139,259.-  บาท 
โอนลด   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   
              งบประมาณอนุมัติ           1,399,000.-  บาท   
              งบประมาณกอนโอน           240,000.-  บาท   
              โอนลด                           150,000.-  บาท 
              งบประมาณคงเหลือหลังโอน    90,400.-  บาท 

เหตุผล 
          เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาที่  และการปฏิบัติราชการเปนไป
ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่น  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
จํานวน  2  โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นจึง
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เรียนมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา  ขอบคณุครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน     - มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ได
ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือที่จะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 12 คน ครบองคประชุมคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลและจะขอมติทีละรายการเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด
อนุมัติหรือไมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม  
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  จุด)  บริเวณขาง
โรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  งบประมาณ 
495,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสยีง งดดอกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้ง
เปนรายการใหม  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  
จุด)  บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก  งบประมาณ 495,000  บาท   
อนุมัติ  11  เสียง  ไมอนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้งเปนรายการใหม  โครงการกอสรางลานกีฬา
อเนกประสงค  งบประมาณ 420,000  บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดดอกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้ง
เปนรายการใหม  โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค งบประมาณ 
420,000  บาท   
อนุมัติ  11  เสียง  ไมอนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) 
จํานวน  2 รายการ  เชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม
ไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 
 



 

7 

 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
      ขอเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  
2  รายการ  ตามหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
1. โตะพับอเนกประสงคหนาขาว 
โอนเพิ่ม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
หมวดคาครุภัณฑ   ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ  โตะพับอเนกประสงคหนาขาว  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค
หนาขาว  ขนาด   45 x 180 x 75  เซนติเมตร โครงขาเหล็กพับได จํานวน       
25 ตัว ๆ ละ 1,700  บาท   เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
                     งบประมาณอนุมัติ                    0.-  บาท 
                     งบประมาณกอนโอน           0-   บาท    
                     โอนเพ่ิม              42,500.-  บาท 
                     งบประมาณหลังโอน  42,500.-  บาท 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป   
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
                     งบประมาณอนุมัติ     1,490,400.-  บาท 
                     งบประมาณกอนโอน     170,473.-  บาท  
                     โอนลด                 42,500.-  บาท  
                    งบประมาณหลังโอน     127,973.-   บาท 
2. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ   
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 
หมวดคาครุภัณฑ    ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน 
รายการ  เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  ขนาด
ปมน้ํา 500 วัตต  แรงดันไฟฟา 220 โวลต อัตราการไหลของน้ํา  70  ลิตร/นาที  
พรอมติดตั้ง  จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 20,000  บาท  เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  
                    งบประมาณอนุมัติ                    0.-  บาท 
                    งบประมาณกอนโอน           0.-  บาท    
                    โอนเพ่ิม                       20,000.-  บาท  
                    งบประมาณหลังโอน 20,000.-  บาท 
โอนลด  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    
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หมวดคาใชสอย   ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ  รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
                         งบประมาณอนุมัติ      245,000-  บาท  
                         งบประมาณกอนโอน   52,826.-  บาท  
                         โอนลด              20,000.-  บาท  
                         งบประมาณหลังโอน   32,826.-  บาท 

เหตุผล 
 รายการ โตะพับอเนกประสงคหนาขาว เนื่องจากหองประชุมเทศบาล
ตําบลกระสังเปนหองประชุมที่มีการใชงาน ในแตละเดือนเปนจํานวนมาก  ไมวา
จะเปนการจัดประชุม  จัดอบรมตาง ๆ   ซึ่งโตะที่มีอยูเริ่มมีสภาพชํารุด  ทรุดโทรม  
และมีจํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน   
         รายการ เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  เนื่องจากเครื่องปมน้ําอัตโนมัติของเทศบาล
มีการใชงานมานาน  มีสภาพชํารุด  ไมสามารถใชงานไดตามปกติ   หากซอมแซม
แลวไมสามารถใชงานไดตามปกติ และคาใชจายในการซอมแซมสูงไมคุมคา  จึงมี
ความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 2564   
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภณัฑสํานักงาน   จํานวน  2  รายการ  
ตามที่เสนอขางตน   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.2563  ขอ  27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น  จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา  ขอบคณุครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีผูใดอภิปรายแลว  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลทีละรายการเลยนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพ่ือไป
ตั้งเปนรายการใหมครภุัณฑสํานักงาน  รายการโตะพับอเนกประสงคหนาขาว  
งบประมาณ 42,500  บาท ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - .เสียง งดดอกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้ง
เปนรายการใหม  ครุภัณฑสํานักงาน  รายการโตะพับอเนกประสงคหนาขาว  
งบประมาณ 42,500  บาท 
อนุมัติ  11  เสียง  ไมอนุมัติ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้งเปนรายการใหมครุภัณฑสํานักงาน  
รายการเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  งบประมาณ 20,000  บาท ผมขอมติที่ประชุม
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ดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครบั  จํานวน - .เสียง งดดอกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพื่อไปตั้ง
เปนรายการใหม  ครุภัณฑสํานักงาน  รายการเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ  
งบประมาณ 20,000  บาท  อนุมัติ  11  เสียง  ไมอนุมัติ  -  เสียง  งดออก
เสียง  1  เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.3  ขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา  เชิญทานนายกฯ ผูยื่น
ญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
         ขอเสนอญัตติขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําประโยชนในปา  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
         ขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา  ตามกฎกระทรวงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา  พ.ศ.2558  จํานวน  7  
โครงการ  ดังนี้ 
         1.โครงการขยายผิวจราจรและกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักถนน
เทศบาล 13,4  แยกถนนเทศบาล  11  จํานวน  3  ชวง  วางทอระบายน้ําและ
บอพัก  จํานวน  75  บอ  ความยาวรวมไมนอยกวา  759  เมตร  พรอมขยายผวิ
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  3  เมตร  ยาว  121  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  341.32  ตารางเมตร  งบประมาณ 2,400,000  บาท 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
         2. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา(ทอเหลี่ยม) ถนนเทศบาล  16 (เริ่มจาก
สามแยกเทศบาล  1  ไปทางทิศตะวันออก – แยกโชคชัย) ทอเหลี่ยมสําเร็จรูป  
1.20” x 1.20” x 1  เมตร  จํานวน  248  ทอน  พรอมบอพักทอเหลี่ยม  
จํานวน 17 บอ  ยาวไมนอยกวา  265  เมตร  งบประมาณ  3,500,000  บาท 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
         3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระหลวง  พรอมขุดลอก  ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา  5,600  ลูกบาศกเมตร  งบประมาณ 4,676,000  บาท (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 
        4. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกถนนเทศบาล  3  ซอย  1  
โดยกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก  ถนนเทศบาล  3  ซอย  1(ตอจากถนนเดิม
ไปทางทิศใต) ปริมาณงาน  ถนนดินกวาง 9.00  เมตร  ยาวรวม  130.00  เมตร  
ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไมนอยกวา  1,230 ลูกบาศก
เมตร  พรอมลงหินคลุก  กวาง  9  เมตร  ยาว  130.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  117  ลูกบาศกเมตร  
งบประมาณ 260,000  บาท (งบประมาณของเทศบาลตําบลกระสัง) 
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         5. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกถนนประสานสุนทรธรรม  
โดยกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกถนนประสานสุนทรธรรม  ปริมาณงาน  ถนน
ดินกวาง  8.00  เมตร  ยาว  178.00  เมตร  ถมดินสูงเฉลี่ย  1.00  เมตร  
หรือปริมาณดินไมนอยกวา  1,508  ลูกบาศกเมตร  พรอมลงหินคลุก  กวาง  
7.00  เมตร  ยาว  178.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา  124.60  ลกูบาศกเมตร  พรอมวางทอลอด  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร  จํานวน  9  ทอน  งบประมาณ 
312,000  บาท (งบประมาณของเทศบาลตําบลกระสัง) 
         6. โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอมบอพักฝา
เสมอผิวจราจรถนนเทศบาล  4  โดยกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักฝาเสมอผิวจราจรถนนเทศบาล  4 (เริ่มจากถนนเทศบาล  7  ไปทาง
ทิศใต) ปริมาณงาน  วางทอระบายน้ํา  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.80  เมตร  
จํานวน  45  ทอน  พรอมบอพักฝาเสมอผิวจราจร  5  บอ  ยาวรวมไมนอยกวา  
50.00  เมตร  งบประมาณ 150,000  บาท (งบประมาณของเทศบาลตําบล
กระสัง) 
        7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมวางทอ
และบอพักพรอมเทยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล  8  ซอย  2  
โดยกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพรอมวางทอและบอพัก  
พรอมเทยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล  8  ซอย  2 (เริ่มจาก
เชื่อมบอพักเดิมถนนเทศบาล 8 – แยกถนนเทศบาล 7  ซอย 3)  ขนาดกวาง
ภายใน 0.30  เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาวไมนอยกวา  92.00 เมตร พรอมวาง
ทอคอนกรีตเสริมเหล็กเสนผาศูนยกลาง 0.40  เมตร  จํานวน  10  ทอ  และบอ
พัก  จํานวน  2  บอ  ยาวรวมรางระบายน้ําและทอระบายน้ํา  104.00  เมตร  
พรอมยกระดับถนน  ขนาดกวาง  2.50  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 40  ตารางเมตร  งบประมาณ 425,000  
บาท (งบประมาณของเทศบาลตําบลกระสัง) 
        8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขฤทัย  ชุมชนตลาดใต  หมูท่ี  9  ตําบล
กระสัง   อําเภอกระสัง  งบประมาณ 2,270,000  บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เหตุผล 
          เนื่องจากพ้ืนที่ดําเนินการตามโครงการของเทศบาลตําบลกระสังมิไดมี
เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จึงถือวาพื้นที่ดําเนินการอยูในเขตปา  
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศกัราช 2484 
          มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี ้
          (1) “ปา”  หมายความวา  ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน 
          มาตรา  54  หามมใิหผูใด  กอสราง  แผวถาง  หรือเผาปา  หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ อันเปนการทําลายปา  หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อ
ตนเองหรือผูอื่น  เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไวเปนประเภท
เกษตรกรรม  และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่    การขออนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตาม
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หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ.
2558 
         ขอ  5  การขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา  ตองมีวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
             (10)  เพ่ือประโยชนทางราชการ 
        ขอ  6  ผูใดประสงคจะขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา  ใหยื่นคําขอ
อนุญาตตออธิบดีกรมปาไม  โดยตองระบุวัตถุประสงคในการขออนุญาตใหชัดเจน 
พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอ 
         การขออนุญาตเพื่อสรางวัดตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ  ตองยื่นผาน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  โดยผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
เปนผูลงนามในคําขออนุญาต 
         เมื่อไดรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอออกใบรับคํา
ขอใหแกผูขออนุญาตไวเปนหลักฐาน 
         แบบคําขอเขาทําประโยชนในเขตปา  ตามมาตรา  54  แหง
พระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช  2484 (ป.84-1)  ตองย่ืนเอกสาร
ประกอบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาหลักฐานที่แสดงผลการ
พิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปานั้นตั้งอยู   
       ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว  จึงมีความจําเปนตองเสนอใหสภา
เทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุญาตใหย่ืนคําขออนุญาตทําประโยชนในเขต
ปา  ตามพระราชบญัญตัิปาไม  พุทธศักราช  2484   

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีผูใดอภิปรายแลว  ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิก
สภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไมเห็นชอบการขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทํา
ประโยชนในเขตปา  ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปา พ.ศ.2558 จํานวน 8  โครงการ  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11  เสยีง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดดอกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบการขออนุญาตย่ืนคําขออนุญาตทํา
ประโยชนในเขตปา  ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปา พ.ศ.2558 จํานวน 8  โครงการ    
เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 
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นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
              ดวยกองการศึกษาไดรายงานวามีประชาชนผูชื่นชอบการออกกําลัง
กายสอบถามวาเทศบาลตําบลกระสังจะมีมาตรการผอนคลายการใชสนามกีฬา
บริเวณสํานักงานเทศบาลหรือไมอยางไร  กองการศึกษาจึงไดสํารวจความตองการ
การใชบริการสนามกีฬาของเทศบาลตําบลกระสังวามีจํานวนมากนอยเพียงใด
พรอมทั้งคัดกรองการรับวัคซีนของผูใชสนามกีฬา ระหวางวันที่ 13 ถึง 14 
กันยายน 2564 ตั้งแตเวลา 17:00 น. ถึงเวลา 18:00 น. ผลปรากฏวามีผู ใช
บริการสนามกีฬาทั้งหมด 106 คนเฉลี่ยเปน 53 คนตอวันโดยมีรายละเอียดดังนี ้
           1.ผูรับวัคซนีครบทั้งสองเข็มจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 72.64 
           2.ผูรับวัคซีนไมครบสองเข็มจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 22.64 
จําแนกเปน 
          - อายุยังไมครบ 18 ปบริบูรณ  จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.49 
          - รับวัคซีนแลวหนึ่งครั้ง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.37 
          - ยังไมเคยรับวัคซีน จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 2.83 
ฉะนั้น  เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ 
เทศบาลตําบลกระสังจึงอนุญาตใหใชสนามกีฬาเทศบาลตําบลกระสังเฉพาะผูที่
ไดรับวัคซนีสองเข็มแลวเทานั้น ทั้งนี้ไดแจงประชาสัมพันธใหผูใชสนามปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันโรคติดตอ โควิด-19 อยางเครงครัดดวยแลว   

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1      
ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบ  เมื่อวันเสารที่ผานมาประชาชนที่อยูบริเวณตลาดสด
ฝากขอบคุณทานนายกอภิชาติและรองนายกทั้ง 2 ทาน  ที่เขาไปบริหารจัดการ
ระเบียบตลาดสดทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการสัญจรไปมา  และอีก
เรื่องพอคาแมคาฝากขอบคุณทานนายก และรองนายก  ที่จัดระเบียบตลาดทําให
เกิดความเรียบรอยดูด ี จึงรับปากมาแจงใหทานผูบริหารไดรับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณทานกฤตภาสที่รับคําชมเชยจากประชาชนและชาวตลาดมาแจงให
ผูบริหารชุดใหมไดรับทราบ รวมทั้งเจาหนาที่โดยการนําของทานปลัดเทศบาลก็ขอ
เปนกําลังใจใหทุกทาน  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลกระสัง  เขต  2  ฝากขอขอบคุณทานนายก รอง
นายก และเจาหนาที่ท่ีมีสวนรวมในการดูแลพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  หมูท่ี 1  และหมูที่  
15  ขอบคุณครับ      
 



 

13 

 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณทานธรรมรัตนที่กลาวชมเชยคณะผูบริหารชุดใหม มีทานใดจะสอบถาม
หรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอ
นําเสนอเรื่องเดิมบริเวณถนนเทศบาล  15  ตนไมกีดขวางทางจราจร  บริเวณ
บานคุณจรรยา ฝอยศาลา  ก็ฝากผูบริหารดําเนินการแกไขใหดวย  และตามที่ทาง
เทศบาลไดไปฉีดทอระบายน้ําบริเวณบานคุณวสันตแลวโดนทอประปาแตก  จึงได
ขอความอนุเคราะหจากทานบุญธงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวให  ซึ่งทาน      
บุญธงก็ไดดําเนินการใหเรียบรอย  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ไดรับทราบขอมูลทางไลนครับทานบุญธงเปนผูมีฝมือในดานนี้จึงไดแกไขให
ขอบคุณครับ มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1        
มีเรื่องที่จะนําเสนออยู 3 เรื่องนะครับ  เรื่องแรกขอติดตามเรื่องการติดตัง้ไฟฟา
ศาลาดลเสมอทางชุมชนมีความตองการวาอยากใหมีที่จุดหนึ่งใหมีความสวาง           
เรื่องที่ 2 ประตูทางเขาเทศบาลตําบลกระสังดานทิศตะวันตกเวลาฝนตกก็เห็นน้ํา
ทวมแลวก็ระบายน้ําชาและมีน้ําขัง  เรื่องท่ี  3 ฟุตบาทขางโรงเรียนกระสังพิทยา
คม มีผูจําหนายสินคาบริเวณฟุตบาทก็ไมทราบวาเขาสามารถจําหนายตรงนั้นได
หรือไม  ขอก็ฝากคณะผูบริหารไดรับทราบและตรวจสอบตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- เชิญทานนายกชี้แจงตอบขอซักถามครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  กอนอื่นขอขอบคุณทานกฤตภาส  ทานธรรมรัตน  ที่ไดกลาวชมเชยคณะ
ผูบริหาร  แตก็ขอแจงใหทราบวาภารกิจการพัฒนาทองถิ่นของเรายังมีอีกมากมาย
ซึ่งจะไดดําเนินการตอไป  เราก็มีกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป ขอขอบคุณครับ  
สําหรับทานทวิทตนไมกีดขวางจราจรบริเวณถนนเทศบาล  15  ขอใหประสานกับ
ผอ.กองชาง ดําเนินการแกไขไดเลยนะครับ  กรณีเทศบาลลางทอระบายน้ําทําให
ทอประปาแตกขอขอบคุณทานบุญธงท่ีไดดําเนินการแกไขให  สําหรับปญหาตาง ๆ 
ที่พบเห็นไมสามารถแกไขไดขอใหประสานแจงคณะผูบริหาร รองนายกทั้ง 2  ทาน      
ทานท่ีปรึกษาทานเลขาไดครับ  ในสวนของทานมานพการติดตั้งไฟฟาบริเวณศาลา
ดลเสมอตองรอดําเนินการในปงบประมาณถัดไปนะครับ  ซึ่งเราไดตั้งงบประมาณ
ไวแลว  ประตูทางเขาเทศบาลฝงทิศตะวันตกจะแจงใหกองชางตรวจสอบตอไป  
ฟุตบาทบริเวณโรงเรียนกระสังพิทยาคมก็จะไดมอบใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบตอไปครับ  และสําหรับในวันนี้เวลา  14.00  น.  ขอเชิญทานสมาชิก
ทุกทานรวมประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ  การคัดแยกขยะ  ขอขอบคณุ
ครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณทานนายกที่ไดชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบครับ  มีทานใดจะสอบถาม
หรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
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เกียรติทุกทาน กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1        
 ประชาชนคุมตะวันตกฝากขอบคุณทานนายกอภิชาติ  ทานรองธนันทชัย  ทาน

รองธนวัฒน  ที่ไดแกไขปญหาถนนให  ซึ่งกอนเขาประชุมผมไดสอบถาม
ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน  วามปีญหาหรือความตองการสิ่งใดเพ่ือจะไดนํามาแจงให
ที่ประชุมไดรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสมศกัดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขออนุญาตทานประธานสภาอานจดหมายที่ชาวบานไดมอบให  เพ่ือที่ประชุมได
รับทราบครับ       

 เรียนคณะผูบริหารเทศบาลตําบลกระสังที่เคารพ 
    สืบเนื่องจากวันที่ 5 กันยายน 2564 มีฝนตกหนักประมาณ 30 นาที จึง
ทําใหน้ําทวมฉับพลันบริเวณดานหนาโรงพยาบาลกระสัง  ไปสุดรัว้ดานทิศ
ตะวันตกของโรงพยาบาลกระสัง  ทําใหถนนสายนี้มีน้ําทวมขังรอระบาย สูง
ประมาณ 30  เซนติเมตร ซึ่งรถเกงไมกลาขับผานเพราะจึงไดเก็บภาพนิ่งและ
วีดีโอเพ่ือสงใหคณะผูบริหารและหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป  
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. บริเวณน้ําทวมและแหง
แลวทิ้งไวเพียงเศษโคลน ขยะพลาสติก สิ่งปฏิกูลเปนจํานวนมาก เห็นคุณเพ็ญนภา 
พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดนําพนักงานอัตราจาง
จํานวนหนึ่ง มาทําความสะอาดโคลน และเศษขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ จนเปนที่
เรียบรอย  
   อีกไมนานก็เห็นรถดับเพลิง พรอมพนักงานจํานวนหนึ่ง ไดทําการเปดฝา
ทอบอพักเพ่ือใหรถน้ําดับเพลิงใชแรงดันน้ําที่มีกําลังสูงฉีดลงไปในทอระบายน้ําเพ่ือ
ผลักดันเศษขยะไหหลุดลอยไปตามแรงดันของน้ํา ทําใหภายในทอระบายน้ํา
ปราศจากขยะ และสิ่งปฏิกูล 

และกอนเที่ยงของวันเดียวกัน ฝนตกหนักประมาณ 30 นาทีหลงัฝนตก
เพียง 10 นาทีน้ําที่เคยทวมซ้ําซากมาเปนเวลานาน ปรากฏวาถนนแหงไมมีเศษดิน 
เศษโคลนบนถนนเลย บงบอกถึงความใสใจของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของที่ไดรับเรื่องแลวรีบทําอยางรวดเร็วและฉับพลันชาวชุมชนตะวันออก
โรงพยาบาลกระสังขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและเจาหนาที่เก่ียวของที่ไดมา
ดูแลแกไขทําใหถนนบริเวณนี้เดินทางสะดวกไดเชนเดิมขอขอบคุณเปนอยาง
สูง ชาวชุมชนตะวันออกโรงพยาบาลกระสัง  และขอนําเสนออีกเรื่องคือเรื่องปาย
บริเวณทางลงรถไฟ  ขอใหเทศบาลตําบลปายบอกระยะทาง เชน โรงเรียนอนุบาล
กระสัง 600  เมตร  วัดทาสวาง  800  เมตร  อําเภอสตึก  55  กิโลเมตร  และ
ปายเทศบาลตําบลกระสังขอใหจัดทําปายใหญและตัวอักษรใหมีขนาดใหญเพ่ือ
ผูคนสัญจรไปมาจะไดเห็นชัดเจน  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 
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นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอเสนอแนะการประชาสัมพันธของเทศบาล  ขอใหหยุดรถเพ่ือประชาสัมพันธ
เรื่องตาง ๆ ใหชาวบานไดรับทราบอยางชัดเจนและรับทราบอยางทั่วถึง         

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอ
ชมเชยผูบริหารเหมือนกันครับที่ไดทํางานไดคอนขางรวดเร็ว  ทั่วทั้งเขต  1  เขต  
2  สมาชิกสภาสามารถประสานงานกับทีมงานผูบริหารไดอยางดี  ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว  โดยเฉพาะสมาชิกเขต 2 ผมตองยอมรับวาบางสิง่
บางอยางขาดเหลือเล็กนอยทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขต 2 สามารถแกไข
ปญหาไดคอนขางดีครับ  ทําใหประชาชนในเขตเทศบาล เขต 2 ไดรับการแกไข
ปญหาความเดือดรอนไดคอนขางด ี  และขอนําเสนอเรื่องแสงสวางของเทศบาล
ตอนนี้หลอดไฟของเราคอนขางเกาเกือบทั้งหมด  ขอใหผูบรหิารพิจารณาเรื่อง
เก่ียวกับหลอดไฟแอลอีดแีละโครงสรางของหลอดไฟนะครับ  ถาหากปรับเปลี่ยน
หลอดเพ่ือที่จะใหแสงสวางเพ่ิมข้ึนแลวก็ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
กระสังไดใชถนนสัญจรไดดีและปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณมากครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายบุญธง  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ขอเสนอปญหาน้ําทวมขังบริเวณถนนในเทศบาล  เขต  2  เชน  ถนนเทศบาล  7  
ซอย  1  ซึ่งขอใหผูบริหารพิจารณางบประมาณในการวางทอระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาว  ซึ่งเปนปญหาท่ีมีความจําเปนเรงดวนดวย  ขอบคุณครบั  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ผูบริหารและสมาชิกสภาชุดนี้มีคุณภาพจริง ๆ ครับ  มีการขับเคลื่อนงานทําให
งานประสบความสําเร็จก็ขอขอบคุณครับ มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ 
หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม  เมื่อไมมีขอเชิญทานนายกตอบขอซักถามท่ีไดได
สอบถามครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ขอขอบคุณทานสมศักดิ์ที่ไดอานจดหมายชมเชยคณะผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณน้ําทวมโรงพยาบาลกระสัง  และสําหรับปายบอก
ทาง/ปายเทศบาลตําบลกระสังจะไดดําเนินการตอไป  แตตองทําหลังจากที่เรา
กอสรางวางทอระบายน้ําตรงจุดนั้นเสร็จสิ้นกอน  ขอขอบคุณทานกฤตภาสสําหรับ
คําชมเชยและขอเสนอเรื่องการประกาศ/ประชาสัมพันธของเทศบาล  จะไดกําชับ
ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหยุดรถและประชาสัมพันธเปนจุด ๆ ไป  เพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ไดอยางครบถวนและถูกตอง  ขอขอบคุณทาน
อดิศรที่ชมเชยคณะผูบริหารและเจาหนาที่   ในสวนของไฟฟาสาธารณะที่ทาน
เสนอจะไดดําเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนเปนหลอดไฟแอลอีดี  แตคงตองแจงให
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ทราบวาการเปลี่ยนหลอดไฟฟาสองสวางนั้น  ตองดําเนินการไปเรื่อย  ๆ นะครับ  
เนื่องจากงบประมาณของเรามีคอนขางจํากัด  ทานบุญธงท่ีเสนอของบประมาณ
วางทอระบายน้ําถนนเทศบาลที่มีการทวมขังของเขต  1  ถนนเทศบาล  7  ซอย  
1   จะไดดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหนะครับ   

 ขอประชาสัมพันธเรื่องกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  หลังจากหมดฤดูฝนและ
หากมีหนังสือสั่งการใหเราสามารถรวมกลุมเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ  ได  จะดําเนิน
กิจกรรมตอไปเรื่อย ๆ ทุกเดือน  ตามที่วางแผนเอาไวคือจะจัดกิจกรรมเดือนละ  
1  ครั้ง  หรือ  2  ครั้ง  ใหทั่วท้ังเขตเทศบาล  ซึ่งจะไดปรึกษาปลัดเทศบาลและ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของอีกครั้ง  ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดใหขอมูลและแจงปญหา
ตาง ๆ ใหคณะผูบริหารไดรับทราบขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอใหทานนายกชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงกระบวนการแกไขปญหาบริเวณ
บอขยะ  วาเราดําเนินการถึงขั้นตอนไหน  อยางไร  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  สําหรับเรื่องการขออนุญาตใชที่ดินบริเวณนั้นเราไดไปเอาใบอนุญาต
มาแลวจากสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่8 นครราชสีมา เรื่อง เทศบาลตําบล
กระสังขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหงราชบัญญัติปาไม
พุทธศักราช 2484  ซึ่งข้ันตอนตอไปเราก็ไดนําหนังสือฉบับนี้ไปประสานงานกับ
สํานักงานที่ดินวาเราจะตองดําเนินการอยางไรตอไป  ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมยตองดําเนินการประสานกับ  13  หนวยงาน  ที่ทานนายกกิมฮอไดประสาน
ไปแลวเมื่อตอนทานดํารงตําแหนงนายก  รวบรวมเอกสารตาง ๆ นี้เสนอผูวา
ราชการจังหวัดบุรีรัมยอีกครั้ง  และทานผูวา ฯ มีอํานาจอนุญาตคราวละ  5  ป  
และสําหรับเงื่อนไขในการปฏิบัติตาง ๆ ตามเอกสารท่ีไดแจกใหที่ประชุมไดรับ
ทราบแลวนั้น  กระบวนการตอไปตองเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและตองมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ดังกลาว  ก็อาจจะใชเวลาใน
การดําเนินการนานพอสมควรจึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกที่ไดชี้แจงกระบวนการขอใชที่ดินบริเวณกองขยะใหที่
ประชุมไดรับทราบ  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุม
หรือไม   

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการ 

- เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ  ขอแจงปฏิทินเดือนกันยายน  
2564  ซึ่งเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2564  วาเรามีกําหนดที่จะ
ปฏิบัตงิานวันใดบาง 
21  กันยายน  2564 เวลา 09.00 – 12.00  น. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสรางองคความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเชิญวิทยากร
จาก  ป.ป.ท. จังหวัดบุรีรัมย 
22  กันยายน  2564 จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนและ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ 
24  กันยายน  2564  วันหยุดกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี “วันมหิดล” 
28  กันยายน  2564  จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ   
ขออนุญาตแจงใหที่ประชุมไดรับทราบขอบคุณคะ 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
ปดประชุม เวลา   12.00  น. 

- หากไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการงาน 
เจาหนาที่  และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ซึ่ง
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 
 

  (ลงชื่อ).................................................ผูจัดทํารายงานการประชุม 
     (นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ตรวจเมื่อวันที่  ………………………………………. 
 

    (ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายกฤตภาส  ทองอารยกุล) 
       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                         (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพศิน  กระแสอินทร) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                        (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการฯ 
           (นายทวิท  สุมานิตย) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
 
 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  …………………………… 
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย..................  สมัยที่................ครั้งที่............... ประจําป............................            
เมื่อวันที่................................................................   

    (ลงชื่อ)................................................ 
           (นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง   
 
 


