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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1/2564 

    วันจันทรที่  17  พฤษภาคม  2564   เวลา  14.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

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

10 นายธรรมรัตน  สมบูรณการ สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายทวิท  สุมานิตย สมาชิกสภาเทศบาล 
12 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 นายมานะ  นุสันรัมย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง 

9 นายวิโรจน   พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

10 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 11 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 12 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
13 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
14 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
15 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
16 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
17 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
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ผูไมมาประชมุ 
1 นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลาปวย 

  
 ผูมาประชุม         12  คน 
 ผูไมมาประชมุ        1  คน 
 ผูเขารวมประชุม    17  คน 

เริ่มประชุม         เวลา   14.00   น. 
น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

 

- บัดนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือเวลา 14.00  น.  และสมาชิกสภา
เทศบาลไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ในการนี้ดิฉัน  นางสาวศรีนิธินาถ  
จิตรไชยวัฒน  ตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลกระสัง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ขอเรียนเชิญนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ไดขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและจุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัย  เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สวัสดีครับ สมาชิกสภาเทศบาล/คณะผูบริหาร/หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่
เทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
1.1  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจําป  
2564  กอนท่ีจะเขาระเบยีบวาระการประชุมตอไป  ขอใหเลขานุการสภาฯอาน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ใหที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ประกาศเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2564 ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง  ไดมีประกาศ
สภาเทศบาลตําบลกระสัง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง ลง
วันที่ 7  พฤษภาคม  2564  โดยไดกําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  
1  ประจําป 2564  ตั้งแตวันที่ 13  พฤษภาคม  -  11  มิถุนายน  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 สมัยที่ 1 ประจําป 2564 กําหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่  13  
พฤษภาคม  -  11  มิถุนายน  2564  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่   7   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  ลงชื่อ  นายสุขอนันต  
เชาวชัยพัฒน   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไมเขารวมประชุม  ดังนี ้
1. นายเวง  อิทธิอมรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 เขารับการรักษาตัวอยูท่ี
โรงพยาบาลกระสัง 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  
2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดแกไขเปลีย่นแปลง  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564  ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลกระสังตอสภาเทศบาลตําบล
กระสัง   ขอเชิญ นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง
ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทกุทาน  ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรตีําบลกระสัง อําเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น 
        ซึง่ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติวา  
       “กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม
สภาเทศบาลเพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล โดยไมมีการลง
มติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
        การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหกระทําโดยเปดเผย 
โดยนายกเทศมนตรีตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย” 
        กระผมนายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  ดํารงตาํแหนงนายกเทศมนตรีตําบล
กระสัง  ชวงระยะเวลา ๔ ป นับแตวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔  เปนตนไป ซึ่ง
กระผมไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกระสังที่มี
สิทธิเลือกตั้งใหมาทําหนาที่บริหารงานของเทศบาล  ทั้งนี ้ ในการบริหารงาน
กระผมจะยึดหลักการ “รวมคิด  รวมสราง  รวมพัฒนา” โดยยึดประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลกระสังเปนศูนยกลางของการพัฒนา จะเปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมเสนอแนะปญหาตลอดจนวิธีการแกไขปญหาผานชองทางตางๆ 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบกําหนดไวและใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบดิจิทัล
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มาชวยในการปฏิบัติงานและใหบริการกับประชาชนทุกกระบวนงานของเทศบาล 
ในการพัฒนาเทศบาลนอกจากจะคํานึงถึงความเจริญดานวัตถุ เชน  โครงสราง
พ้ืนฐาน เปนตน จะตองคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจจะสงผลกระทบตอชุมชน
และยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การขับเคลื่อนการพัฒนาตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย  แผนพัฒนาอําเภอกระสัง 
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนการจัดซื้อจัดจางและแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลกระสัง ซึ่งมีอยูอยางจํากัด
สามารถแกไขปญหาของประชาชนไดสอดคลองกับความตองการและเกิดความ
คุมคามากที่สุด  ทั้งนี้ ในการบริหารงานของเทศบาลจะตองเปนไปตามหนาที่และ
อํานาจที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖0 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2549 
และกฎหมายอื่นที่บัญญัติไวใหเปนหนาที่และอํานาจของเทศบาลตําบล  
        เพ่ือใหนโยบายของกระผมเปนรูปธรรมและสอดคลองกับนโยบายที่ไดหา
เสียงไวกอนการเลือกตั้ง จึงกําหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี ้
        ๑.นโยบายดานการบริหารงานบุคลากรของเทศบาลตําบลกระสังตองปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถไมเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนท่ีมา
ติดตอราชการ และในการใหบริการประซาชนตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติราชการและ
ลดภาระคาใชจายของประชาชนที่มาติดตอราชการ 
        ๒. นโยบายดานการพัฒนา 
            ๒.๑  ดานการศึกษา  
               (1)  สนับสนุนใหเด็กปฐมวัย ไดรับการบริการทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                (2)  ใหมีการจัดระบบและวางแผนระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพ่ือการศึกษาจากเงินงบประมาณในอัตราสวนที่เหมาะสม 
                (3)  จัดตั้งศนูยสารสนเทศ เพ่ือประชาชนไดใชประโยชนใน
การศกึษาคนควาแหลงขอมูลตางๆ  
                (4)  สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคม มีสวนรวมในการจัด
การศกึษา สนับสนุนการศึกษา และการฝกอบรม 
                (5)  ใหมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด เพ่ือเขาสูมาตรฐานชาติ และเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 
                (6)  สนับสนุนใหมีการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมในการรณรงค 
เพ่ือสรางความตระหนักใหทราบถึงพิษภัยโรคเอดส และการปองกันยาเสพติด 
สําหรับเด็กและเยาวชน 



 

5 

 

                 (7) สงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรทาง
การศกึษา 
            ๒.๒ สงเสริมการกีฬาอยางจริงจัง เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
และหางไกลจากปญหายาเสพติดในชุมชนโดยรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาที่
สงเสริมกีฬาโดยตรงและขอความรวมมือจากผูนําทองท่ี 
           ๒.๓ สงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ  โดยจัดใหมีจัดตั้งกลุมใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบ จัดอบรมโดยเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมาใหความรูและสามารถ
นําเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชเพ่ือเปนการลดรายจายเพ่ิมรายไดใหเพียงพอตอการ
ครองชีพ 
           ๒.๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชน  ถนน  ทางเทา ทางระบายน้ํา 
ไฟฟารายทาง  เปนตน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไป - มา  
และเปนการแกไขปญหาน้ําทวมขังในบางพื้นที่ และชวยปองกันแกไขปญหา
อาชญากรรมในพ้ืนที่จุดเสี่ยงที่แสงสวางไมเพียงพอ 
           ๒.๕ พัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบลกระสัง ใหเปนไปตลาดที่ไดมาตรฐาน
และเปนสถานที่จําหนายสินคาภาคการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
กระสังใหมีความสะดวก ลดตนทุนในการสงสินคาไปจําหนายและเปนตลาดนาซื้อ 
           ๒.๖ สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ โดยให
เขาถึงสวัสดิการจากรัฐตามที่มีกฎหมาย ระเบียบกําหนดไว และจัดกิจกรรมให
กลุมบุคคลดังกลาวไดมีสวนรวมในการเสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขปญหา
เพ่ือใหการสงเสริมการพัฒนาไดผลเปนรูปธรรม 
          ๒.7 นโยบายดานสิ่งแวดลอม  
                  (1) สงเสริมใหความรูประชาชนและใหคําแนะนําในการคัดแยก
ขยะ ลดปญหามลพิษและแกไขปญหาขยะลนเมือง โดยเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
                  (2) จะดําเนินการสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ
ตามหลักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษ 
                  (3) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน้ํา และแหลงน้ําในเขตเทศบาล 
ใหมีคุณภาพเพ่ือใหประชาชนจะไดมีแหลงน้ําที่สะอาดสําหรับใชในการอุปโภค 
และใชในการระงับอัคคีภัยอยางเพียงพอ 
                  (4) ปรับปรุงพ้ืนที่และสถานที่ตางๆ ภายในเขตเทศบาล ใหมีสภาพ
ภูมิทัศนที่สะอาดสวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย เปนเมืองที่นาอยูนาอาศัย 
                  (5) สนับสนุนการควบคุม ปองกันโรคระบาดและโรคติดตอในเขต
เทศบาล   
                  (6) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 
          จะเห็นไดวา  ทุกนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกระสัง
ในชวงระยะเวลา  4 ป  ตอจากนี้ไป  กระผมไดพิจารณาจากกรอบหนาที่และ
อํานาจตามกฎหมายท่ีใหอํานาจเทศบาลตําบลและพิจารณาจากกรอบงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลกระสัง  เพ่ือใหนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเกิด
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ประโยชนสุขตอประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกระสัง 
           กระผมขอขอบคุณทุกทานที่รวมรับฟงคําแถลงนโยบายการบริหารงาน
เทศบาลตําบลกระสังของกระผมในครั้งนี้  และขอบคุณพี่นองประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลกระสังท่ีกรุณามอบความไววางใจใหกระผมปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.1  เรื่อง  รางระเบียบสภาเทศบาลตําบลกระสัง  วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง          
พ.ศ.2564  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย  ใหที่ประชุมไดรับ
ทราบกอนการพิจารณา 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น       
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 117 วรรค 4 
ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาทองถ่ินได  ตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด    ประกอบหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ บร 0023.4/ว4195  ลงวันที่  11  กันยายน  2563  เรื่อง การ
ใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดวยจังหวัด
บุรีรัมยไดรับ แจงจากกระทรวงมหาดไทยวาคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและ
การมีสวนรวมของประชาชนวุฒิสภา ไดมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยวา 
เสนอแนะใหกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือไปยังสภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือใหประชาชนสามารถเขารับฟง 
การประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นสะทอนปญหาความตองการของชุมชนทองถ่ิน และมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งสงเสรมิใหประชาชนมีสํานึกและรักถ่ินฐานบานเกิด
ของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบานเมืองซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิรูป
ประเทศดานการเมือง ในสวนที่เก่ียวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจาย
อํานาจการปกครองสวนทองถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เปนธรรม พันธกิจที่ 
3 การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนโดยใหสภาทองถ่ินดังกลาวกําหนด
ระเบียบเก่ียวกับการอนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการประชุมและการปรึกษา
ของสภาทองถิ่น รวมทั้งขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
ประชาสัมพันธเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน และผลการดําเนินงานสภา
ทองถิ่นใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควรดวย 
งานกิจการสภาเทศบาลตําบลกระสัง จึงไดจัดทํารางระเบียบสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา
เทศบาลตําบลกระสัง  พ.ศ.2564   รายละเอียดตามรางประกาศสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ที่ไดแจกใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ได
ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือที่จะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 11  คน ครบองคประชุมคะ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไมเห็นชอบการ
กําหนดระเบียบสภาเทศบาลตําบลกระสัง  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสําหรับ
ใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  พ.ศ.2564  ผมขอ
มติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  จํานวน 10 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบการกําหนดระเบียบสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  พ.ศ.2564  เห็นชอบ 10  เสียง   
ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1  เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.2  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ขอเชิญฝายบริหารผูเสนอญัตติแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลกระสัง  เชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
         ดวยเทศบาลตําบลกระสังมีความประสงคขอเสนอญัตติ เพ่ือใหสภา
เทศบาลตําบลกระสัง  พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังเปน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒ (๓) ให
มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ที่สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายจํานวนสองคน
เปนกรรมการ 

เหตุผล 
         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2564  สงผล
ใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังที่ไดรับมอบหมายจากสภาเทศบาลตําบล
กระสังเปนกรรมการ จํานวนสองคน พนจากตําแหนงตั้งแตวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้ง  เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลกระสัง  เปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒ (๓) ใหมีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย จํานวนสองคน เปนกรรมการ  ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกระสังเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสัง  พิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ คน เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียด  เพื่อใหสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกฯ 
แตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ขอใหสมาชิกเสนอผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการฯ  ขอเชิญครับ 

นายสุพศิน  กระแสอินทร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ขอเสนอ 
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
เปนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายสุพศนิ            
กระแสอินทร  เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 2 คน คือ 
1. นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.3 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง   
ขอเชิญฝายบริหารผูเสนอญัตติแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง    
เชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง    
ที่เคารพ 
          ดวยเทศบาลตําบลกระสัง มีความประสงคเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลกระสัง เ พ่ือแตงตั้ งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง มีหลักการ
และเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กําหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นสมควร
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ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินของเทศบาล อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แหงพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการ
เลือกตั้ งจึ งออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี โดยใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ภายในหกสิบวันหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ
วาระ ตามมาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ  2564  เปนเหตุให 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สัดสวนสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภา
ทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคนพนจากตําแหนง  

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
กระสัง สัดสวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคนพนจาก
ตําแหนง จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

เหตุผล 
  1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)            
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  หมวด 1  องคกรจัดทําแผนพฒันา 
  ขอ 8  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 
   (3)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  
เปนกรรมการ 
 
  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ขอ 28  ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
   (1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
เปนกรรมการ 
  กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 
  เพ่ือใหการคัดเลือกคณะกรรมการฯ เปนไปตามระเบียบฯ จึงขอ
เรียนที่ประชุมสภา เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังเปนคณะ
กรรมการฯ 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียด  เพื่อใหสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกฯ 
แตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง  ขอใหสมาชิกเสนอผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการฯ  ขอเชิญครับ 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ 
 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอเสนอ 
1. นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
3. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายมานพ สัมมาวรกิจ  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง  จํานวน   3  คน  คือ 
1. นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาล  
2. นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
3. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง   
ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนั้น   ขอใหสมาชิกเสนอผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลกระสัง  ขอเชิญครับ 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายทวิท  สุมานิตย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเสนอ 
1. นายมานพ   สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  
2. นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
3. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามมีผูใดเสนอชื่ออีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่ออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่นายทวิท   สุมานิตย  
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง   
จํานวน  3  คน  คือ 
1. นายมานพ   สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  
2. นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
3. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 



 

11 

 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 

นายสุขอนนัต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่อง
อ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุก
ทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอ
ปรึกษาหารือเรื่องความสะอาดของพ้ืนที่เทศบาลบริเวณขางถนนดานทิศตะวันออก
ของโรงเรียนกระสังพิทยาคมมีเศษ ใบไมก่ิงไมกองหมักหมมเปนจํานวนมาก  ซึ่ง
ถนนเสนดังกลาวเปนถนนเสนหลักของเทศบาล   ฝากเทศบาลดูแลบริเวณดงักลาว
ดวย  ขอบคุณครบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานมานพ  สําหรับเรื่องความสะอาดของพ้ืนที่เทศบาลเปนปญหามา
นาน หวังเปนอยางยิ่งวาผูบริหารชุดใหมนี้จะดําเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน  
และขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ รถเก็บขยะของเทศบาลไมเก็บมา 2 วันแลว 
ทานสมาชิกและประชาชนฝากสอบถามมาเพราะเหตุใดไมออกเก็บขยะ   เชิญทาน
นายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน  ตามที่
ทานมานพสอบถามเรื่องความสะอาดบริเวณถนนขางโรงเรียนกระสังพิทยาคม  ซึ่ง
ปญหานี้ไดรับทราบมาโดยตลอดก็จะเรงดําเนินการแกไขปญหาความสะอาดทุก
พ้ืนที่ในเขตเทศบาล  ซึ่งจากบริเวณขางถนนขามทางรถไฟจนสุดรั้วโรงเรียนกระสัง
พิทยาคมก็จะเรงดําเนินการเรื่องความสะอาดใหเร็วที่สุด  ซึ่งถนนเสนดังกลาวเปน
ถนนสายหลักของเทศบาล  และมีอีกหลายที่ที่ไดสํารวจกับคณะผูบริหารจะได
ดําเนินการใหดีที่สุด  จะไมนิ่งนอนใจในเรื่องดังกลาวแนนอน  ฝากทานสมาชิก
สภาทุกทานหากพบเห็นปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องความสะอาด  ไฟฟา  ถนน  
ฯลฯ ก็ขอใหแจงมาที่คณะผูบริหารหรือเจาหนาที่เทศบาลได  จะพยายามแกไข
ปญหาใหดีที่สุด  สําหรับเรื่องรถเก็บขยะจะไดปรึกษาแนวทางการออกปฏิบัติ
หนาที่กับคณะผูบริหารและกองสาธารณสุขฯ เพื่อแกไขปญหาตอไป  สวนเรื่อง
ปญหาการบริหารจัดการขยะจะไดนําปรึกษาทานสมาชิกสภา/ผูนําชุมชน และ
สํานัก/กอง อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน มีเรื่อง
หารือ  1  เรื่อง  คือชวงนี้เปนชวงหนาฝนบริเวณขางถนนเทศบาลก็จะมีตนไมขึ้น
รกอาจทําใหเกิดอันตรายจากก่ิงไมได  ขอฝากทานนายกฯ และเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ดวยครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- กอนทานนายกฯ จะไดชี้แจงสมาชิก  ขอแนะนําพนักงานเทศบาลโอน (ยาย) มา
จากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คือ นายคงฤทธิ์  อาษาภักดิ์  ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา   

นายคงฤทธิ์  อาษาภักดิ์   - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายคงฤทธิ์  อาษาภักดิ์  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ยายมาจากองคการ
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บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  พื้นเพเปนคนตําบลแสลงโทน  อําเภอประโคนชัย 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานนายกฯ ชี้แจงกรณีที่ทานธรรมรัตนหารือขางตน  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนทานประธานสภาฯ  ตามที่ทานธรรมรัตนแจง  กระผมและคณะผูบริหาร  
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  จะพยายามดําเนินการแกไขปญหาใหเร็วที่สุด  
ขอขอบคุณทานสมาชิกที่ไดแจงใหรับทราบ  และขอแจงเรื่องตามท่ีกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย (กอ.รมน.บุรีรัมย)  ประสานจะจัดเวที
เสวนา  ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564  เพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนความรู 
รับทราบปญหา  และหารือแนวทางแกไขปญหาเรื่องขยะมูลฝอย  จึงขอเชิญทาน
สมาชิกสภาเขารวมการเสวนาในครั้งนี้  ซึ่งจะไดใหกองสาธารณสุขฯ แจง
กําหนดการเปนหนังสืออีกครั้ง  อีกเรื่องที่สําคัญคือการระบาดของโรคโควิด 19  
ซึ่งเทศบาลไมไดนิ่งนอนใจ  เราดําเนินการปองกันตามแนวทางอยางเครงครัด  เชน
การเปดตลาดนัดเมื่อวานกองสาธารณสุขฯ  เจาหนาที่เทศกิจและเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของก็ไดตั้งจุดคัดกรองการเขาออกเพื่อปองกันการระบาดโรคโควิด 19  
เพราะเราไมสามารถทราบไดวาพอคาแมคาหรือผูซื้อเดินทางมาจากไหน  จึงตองมี
การปองกันขอใหทุกคนชวยกันสอดสองดูแลและปองกันดวยครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเพ่ิมเติม
อีกเรื่อง คือเรื่องตนไมและตนหญาบริเวณสี่แยกแกนจันทรคอนขางข้ึนรก  และอีก
เรื่องคือคุมแสนสุขบริเวณศาลาดลเสมอบางบริเวณคอนขางมืดเนื่องจากเสาไฟมี
ระยะหางกันมาก  อยากใหเพิ่มเสาไฟฟาอีกตนเพ่ือเพ่ิมแสงสวางสรางความ
ปลอดภัยใหกับประชาชนในพ้ืนที ่ ขอฝากทานนายกฯ ใหดําเนินการดังกลาวดวย
ขอบคุณครับ 

นายสุพศิน  กระแสอินทร - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอแจง
เรื่องฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา บริเวณถนนเทศบาล  11  ซอย 1 ทางเขา
บานผูใหญกิตติศักดิ์  มันผุกรอนแลวอาจจะเกิดอันตรายได  จึงอยากใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบใหเขาไปดูแล  หากสามารถดําเนินการแกไขไดก็ขอใหเรงดําเนินการ
โดยเร็ว  ซึ่งเปนปญหามานานแลวขอบคุณครบั 

นายบุญเสริม  นุการรัมย - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอแจง
ปญหาทอระบายน้ํา  ถนนเทศบาล 8 ซอย 2,3  น้ําทวมขังในหนาฝนซึ่งมีปญหา
มาหลายปแลว  ขอฝากทานนายกฯ หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหเขาไปตรวจสอบ
และดูแลดวยขอบคุณครบั 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
เก่ียวกับคลองหวยจะเมิงซึ่งลอดผานใตถนนหนาเทศบาลตอนนี้ผักตบชวาขึ้น
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จํานวนมาก  หนาฝนที่ฝนตกหนักก็คงจะทวมเหมือนเดิมเพราะการไหลของน้ําไม
สะดวก  ก็ขอฝากทานนายกฯ ชวยดูแลดวยครับ  และไดรับแจงจากชุมชนเรื่อง
การปฏิบัติหนาที่ของคนงานของเทศบาลมีหนาที่ทําความสะอาด  บางคนมา
ปฏิบัตหินาที่สม่ําเสมอ  บางคนมาบางไมมาบาง  ขอใหทานนายกฯ ชวยกํากับ
ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของคนงานทําความสะอาด เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่
เพ่ือพื้นท่ีเทศบาลเกิดความสะอาดเรียบรอย  ขอบคณุครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนทานประธานสภาฯ  ตามที่ทานมานพแจงเรื่องเสาไฟฟาศาลาดลเสมอจะได
แจงใหกองชางสํารวจและหากสามารถดําเนินการไดก็จะดําเนินการใหทันที  และ
ความเรียบรอยของตนไมตนหญาขางทางซึ่งคณะผูบริหารไดลงพ้ืนที่และไดรับ
ทราบปญหาดังกลาวแลวก็จะเรงดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว  ในสวนของทาน 
สุพศินปญหาฝาตะแกรงเหล็กอยูระหวางดําเนินการครับ  และทานบุญเสริมแจง
ปญหาทอระบายน้ํา ซอย 2,3  เบื้องตนก็ไดลงพ้ืนที่แลว  และจะหาแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตอไป  ปญหาที่ทานธรรมรัตนแจงในเรื่องการปฏิบัติ
หนาที่ของคนงานทําความสะอาดก็จะไดตรวจสอบและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่
คนงานใหทําเต็มความสามารถตอไป  ขอขอบคณุทานสมาชิกสภาทุกทานที่ไดแจง
ปญหาและเรื่องตาง ๆ  ใหคณะผูบริหารไดรับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงแนวทางแกไขปญหาใหสมาชิกสภาฯ ไดรับ
ทราบ  กระผมมีความเชื่อม่ันวาผูบริหารชุดใหมนี้มีแนวทางที่จะแกไขปญหาตาง ๆ 
ไดอยางเรงดวน  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ปญหา
เรื่องขยะที่บริเวณตลาดสดหากเปนไปไดอยากใหพอคาแมคาเก็บขยะไวกอน  เมื่อ
รถเก็บขยะมาเก็บถึงเอาขยะออกมาทิ้งที่รถเก็บขยะ  แนวทางนี้จะเปนไปไดหรือไม   
มีการกําหนดเวลาในการเก็บขยะ  ก็ขอฝากทานนายกฯ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ปญหาขยะเปนปญหามานานแลว  การแกไขตองเปนการรวมมือกันทุกภาคสวน 
พอคาแมคา  ประชาชน  ตองรณรงคและประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ  การกําหนดเวลาในการจัดเก็บขยะนาจะเปนแนวทางท่ีดี 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ปญหาขยะเปนปญหามานานเปนปญหาระดับชาติ  เราตองชวยกันหาแนวทางใน
การแกไขปญหา  ทานสมาชิกสภา สวนราชการ พอคา ประชาชน ทุกภาคสวนตอง
รวมมือกันเพ่ือใหบานเมืองเรามคีวามสะอาดสวยงาม  เราจะแกไขใหดีที่สุดและ
พยายามสุดความสามารถ   ขอเรียนใหที่ประชุมรับทราบงานที่ไดแจงใหทุกสํานัก/
กองดําเนินการก็ขอใหชี้แจงและรายงานผลวาดําเนินการถึงขั้นตอนไหน แลวเสร็จ
หรือไม  อยางไร  รายงานใหรับทราบทุกขั้นตอน  และใหทุกคนทําตามหนาที่ที่
รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย  ขอฝากใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติ
ตามหนาที่สิ่งใดที่เคยปฏิบัติไดดีแลวใหปฏิบัติตอไป  สิ่งใดที่ตองแกไขก็ขอใหแกไข
ใหถูกตอง  ก็ขอใหทํางานดวยความสุข  กระผมและคณะผูบริหารก็จะปฏิบัติ
หนาที่ใหดีที่สุดเต็มความสามารถ  และขอใหทานสมาชิกสภาแจงปญหาและแนว
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ทางการปฏิบัติตางๆ ใหผูบริหารไดรับทราบตลอดเวลา  ยินดีรับฟงทุกอยางเพราะ
ถือวาเปนประโยชนของประชาชน  ขอบคุณครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงและรับปากจะแกไขปญหาตาง ๆ  เพ่ือประชาชน
เทศบาลตําบลกระสัง  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอแจง
ปญหาฝาตะแกรงเหล็กทอระบายน้ํา บริเวณบานนายบวยยุบ  เกรงวารถที่สัญจร
ไปมาอาจเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได  ขอใหเทศบาลไปตรวจสอบและเปลี่ยนใหม   
และขอใหกองชางแกไขปญหาบริเวณคุมประสานสุนทรธรรม ซอยบานผูใหญปอม 
มีความตองการถนนหินคลุกและวางทอระบายน้ําเพราะชวงหนาฝนเขาออกไมได  
ถนนลื่นอาจเกิดอันตรายได  ขอบคุณครบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนทานประธานสภาฯ  ตามที่ทานกฤตภาสไดแจงเรื่องฝาตะแกรงเหล็กบริเวณ
ดังกลาวไดรับทราบปญหาแลว  และใหกองชางดําเนินการสํารวจแลว  สวนปญหา
คุมประสานสุนทรธรรมซอยบานผูใหญปอม กองชางแจงไดดําเนินการลงหินคลุก
ไปลงบางสวนแลว  และในสวนการวางทอระบายน้ําจะไดดําเนินการตรวจสอบ
ตอไป ขอขอบคณุครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานนายกฯ ทีไ่ดชี้แจง  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ดวยมี
ผูปกครองของนักเรียนฝากมาขอบคุณคณะผูบริหาร  ครูใหญ ครปูยนันท  แซจิว 
เจาหนาที่ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง/     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง  และคณะผูบริหารชุดกอนรวมถึง         
ทานสุกิจ   สุขอนันต   อดีตรองนายกเทศมนตรี ที่เปนผูบุกเบิกโรงเรียนฯ        
ซึ่งผูปกครองไดฝากขอบคุณวาเด็กที่จบจากโรงเรียน/ศูนยฯ ของเรามีพ้ืนฐานและ
พัฒนาการที่ดีมาก  ไมนอยหนาเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนในเมืองเลย  
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานกฤตภาสครับ  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนทานประธานสภาฯ  ขอฝากชวงนี้สําหรับ ผอ.กองชาง นายวิโรจน และผอ.
กองสาธารณสุขฯ นางสาวเพ็ญนภา  เขาหนาฝนจะมีปญหาทุกปเนื่องจาก
งบประมาณของเทศบาลนอย  ก็ขอใหกองชางและกองสาธารณสุขฯ ประสานงาน
กัน  และขอฝากทานสมาชิกสภาเปนหูเปนตา  สอดสองปญหาในพ้ืนที่แจงให
รับทราบดวย ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจง  มีทานใดสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
ปดประชุม เวลา   16.00  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 


