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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2564 

    วันอังคารที่  24  สิงหาคม  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 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 นางสาวอัญชลี   เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล  

6 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง  

7 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

8 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 

9 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

10 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 

 11 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 12 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
13 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
14 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
15 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
ผูไมมาประชมุ 

1 นายสพุศิน  กระแสอินทร สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
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 ผูมาประชุม         12  คน 
 ผูไมมาประชมุ        1  คน 
 ผูเขารวมประชุม    15  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  ในวันนี้เปนการนัดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว  ตามที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลกระสังได
เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 และที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังไดพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ  โดยไดมีมติรับหลักการไปแลว ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่
2 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2564  ขณะนี้ยังคงมีญัตติที่จะตองพิจารณา
อีก 2 วาระ คือ วาระที่ 2     ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  จึงขอแจงให
ที่ประชุมไดรับทราบ 
ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไมเขารวมประชุม  ดังนี้ 
1. .นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  
เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่ 2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่  9  
สิงหาคม  2564  ขอมติครับ 
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ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  3.1  รายการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง  
ประจําปงบประมาณ 2563 ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียด
ใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน   
         ดวยเทศบาลตําบลกระสัง มีความประสงคเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลกระสังรับทราบ โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักการ 
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563    
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นที่นํามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 91  โครงการ มีการกอหนี้/ลงนามสัญญา
และเบิกจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน  56  โครงการ จํานวนเงิน
งบประมาณ 43,842,677  บาท (สี่สิบสามลานแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกรอย
เจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้ 

เหตุผล 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ12 (3)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล  และ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
         เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามระเบียบและเกิดผลดีตอทางราชการ 
และเปนโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูขอมูลขาวสารผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง   จึงแจงใหสภาไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.1  ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ 
กอนที่สมาชิกสภาฯ จะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของใหที่ประชุมไดรับทราบครบั 
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น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ  50  วรรคทาย  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย  
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
ขอ  51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
จึงขอแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมไดรับทราบเบ้ืองตน
แลวนั้น  สภาเทศบาลตําบลกระสังไดมีมติเห็นชอบรบัหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อคราวประชุมสภา  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1 วันที่  9  สิงหาคม  2564  และที่ประชุมได
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือทําหนาที่รับคําเสนอคาํแปรญัตติ  ระหวาง
วันที่  10 – 12  สิงหาคม  2564   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจึงขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรายงานการรับคําขอเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ใหที่ประชุมไดรับทราบ  
ขอเชิญครับ 

นายชัยอนันต  ควรอาจ -  เรียน  ทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง ผูทรง
เกียรติทุกทาน 
 กระผมนายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ขอรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565  ดังตอไปนี้ 
        ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําป  2564  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2564  ไดมีมติ
รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565  และไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศบัญญัติฯ  ดังกลาว 
จํานวน 3  คน ประกอบดวย 
  1.นายชัยอนันต  ควรอาจ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  2.นายเวง  อิทธิอมรกุล กรรมการแปรญัตติฯ 
  3.นายอดิศร  เกือรัมย กรรมการและเลขานุการแปรญัตติฯ 
          โดยท่ีประชุมสภาเทศบาลไดกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําขอแปรญัตติ
ไมนอยกวา  24  ชั่วโมง  โดยเริ่มตั้งแตวันที่  10 – 12  สิงหาคม  2564  
ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30  น.  ของวันเวลาดังกลาว  ณ  หองสํานัก
ปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลกระสัง 
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           ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไดมาปฏิบัติหนาที่  ณ  หองสํานัก
ปลัดเทศบาลเพ่ือรับคําขอเสนอขอแปรญัตติจนครบกําหนดตามระยะเวลา  
ปรากฏวา  ไมมีผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล มายื่นคาํเสนอขอแปรญัตติและ
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมรวมกัน  เพ่ือพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  
2564  ที่ประชุม      มีมติ  ไมมีการแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยใหคงไวตามรางเดิมทุก
ประการ จึงเรียนมาเพื่อแจงใหที่ประชุมสภารับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานชัยอนันต  ควรอาจ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแหงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ไดรายงานใหที่
ประชุมไดรับทราบถึงผลการประชุมแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ  ไปแลวนะครับ  
ไมมีผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําแปรญัตติแตประการใด  จึงให
คงไวตามรางเดิมของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ทุกประการ   
      ซึ่งในการพิจารณาในวาระที่สองจะไมมีการลงมติ  เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ไมมีการขอเสนอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติไมไดแกไขเพ่ิมเติมรางเทศ
บัญญัติฯ ประกอบกับที่ประชุมสภาเทศบาลก็ไมไดมีความเห็นชอบเปนอยางอื่น 
       ดังนัน้  ถือวาการพิจารณารางเทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565  ใหคงไวตามรางเดิมทุกประการ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ  รายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ในวาระที่สาม  ขั้นลงมติขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบที่
เก่ียวของใหทีป่ระชุมรับทราบ  ขอเชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น            
พ.ศ.2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ  52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร  ในการ
พิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบใหที่ประชุมรับทราบ  กอนที่ประชุมสภา
จะลงมติ ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลวาครบ
องคประชุมหรือไม เพื่อที่จะขอมติที่ประชุมสภาตอไป 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 11  คน ครบองคประชุมคะ 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบใหตราเปนเทศบญัญตัิงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ผมขอมติท่ีประชุม  ดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน  10  เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565    
เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- วาระที่  4.2  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  
(สํานักปลัดเทศบาล)  ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน 
        ดวยสํานักปลัดเทศบาล  มีความประสงคท่ีจะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด
ครุภัณฑ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุมัติ  จํานวน  2  รายการ 
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
1.  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไป
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 
โอนเพิ่ม  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป   
           งาน   บรหิารทั่วไป 
           หมวด  คาครุภัณฑ 
           ประเภท  คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
           รายการ  เครือ่งขยายเสียงพรอมลําโพงติดรถยนต  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงติดรถยนต  รายละเอียดดังนี้ 
           1.เครื่องขยายเสียงติดรถยนต ขนาด 100 วัตต จํานวน 1 ตัว 
           2.ลําโพงฮอล  ขนาด  15  โอหม จํานวน 4  ตัว 
           3.ไมโครโฟน จํานวน  1  ตัว 
           4.พรอมอุปกรณติดตั้งใหสามารถใชงานได  
          เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
          งบประมาณกอนโอน                            0.-บาท 
          โอนเพ่ิมครั้งนี้                           11,000.-บาท 
          งบประมาณหลังโอน                   11,000.-บาท 
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โอนลด  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
          งาน  บริหารทั่วไป 
          หมวด  คาใชสอย  
          ประเภท  รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ  
          รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
          งบประมาณอนุมัติ                     245,000-บาท 
          งบประมาณคงเหลือกอนโอน           82,826.-บาท  
          โอนลดครั้งนี ้                       11,000.-บาท 
          งบประมาณคงเหลือหลังโอน           71,826.-บาท 

2.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไป
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ 
โอนเพิ่ม  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
           งาน  บริหารทั่วไป 
           หมวด  คาครุภัณฑ 
           ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน 
           รายการ  เกาอี้ผูบริหาร  จํานวน  1  ตัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ี
ทํางานรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  ตัว    เปนเกาอี้ที่มีลอหมุนไดแบบหนังมี
ที่ทาวแขน  ปรับระดับได  เปนครุภัณฑท่ีไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ 
            งบประมาณกอนโอน                    0.- บาท  
            โอนเพ่ิมครั้งนี้                19,000.-บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอน   19,000.-บาท 
โอนลด   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
           งาน  บริหารทั่วไป 
           หมวด  คาใชสอย  
           ประเภท  รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืน ๆ  
           รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
           งบประมาณอนุมัติ                 245,000-บาท 
           งบประมาณคงเหลือกอนโอน      71,826.-บาท  
           โอนลดครั้งนี้                         19,000.-บาท 
           งบประมาณคงเหลือหลังโอน      52,826.-บาท 

เหตุผล 
รายการเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงติดรถยนต  เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทางราชการตามชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกระสัง  เปนไป
อยางถูกตอง  ทั่วถึง  และรวดเร็ว  
รายการเกาอี้ผูบริหาร  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารเทศบาลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  และทดแทนของเกาท่ีชํารุด   
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จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  ขอ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น  จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา  
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติท่ีเสนอ  เพ่ือใหสภาพิจารณาการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้ง
จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  2  รายการ    มีสมาชิกฯ ทาน
ใดจะอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอีก  จะไดขอมติที่ประชุมทีละรายการนะครับ  
ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการ
เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงติดรถยนต  งบประมาณ  11,000  บาท  ผมขอมติ
ที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน  10  เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม - สรุปมติท่ีประชมุสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด    
คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  รายการเครื่องขยายเสียงพรอม
ลําโพงติดรถยนต  งบประมาณ  11,000  บาท  อนุมัต ิ 10  เสียง  ไมอนุมัต ิ
-  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอ้ี
ผูบริหาร  งบประมาณ  19,000  บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน  10  เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม - สรุปมติท่ีประชมุสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอี้ผูบริหาร  งบประมาณ  
19,000  บาท    อนุมัต ิ10 เสียง  ไมอนุมัติ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ทีป่ระชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- วาระที่  4.3  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง(กองการศึกษา) ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 
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นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน 
         ดวยกองการศึกษา  มีความประสงคขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสัง
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน  1  รายการ  
โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
โอนเพิ่ม  แผนงาน  การศึกษา   
            งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
            หมวด  คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง   
            ประเภท  คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
            รายการ  โครงการกอสรางประตูเขา-ออก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระสัง   
            งบประมาณกอนโอน                      0.-บาท 
            โอนเพ่ิมครั้งนี้                    50,000.-บาท 
            งบประมาณคงเหลือหลังโอน  50,000.-บาท 
โอนลด   แผนงาน  การศึกษา   
           งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
           หมวด  เงินเดือน(ฝายประจํา)   
           ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
           รายการ  เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก  พนักงาน
เทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  โดยคาํนวณตั้งจายไว  12  เดือน 
           งบประมาณอนุมัติ                 1,195,200.-บาท 
           งบประมาณคงเหลือกอนโอน       406,399.-บาท 
           โอนลดครั้งนี้                            50,000.-บาท 
           งบประมาณคงเหลือหลังโอน       356,399.-บาท 

เหตุผล 
     เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ.2563  ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบล
กระสังพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติท่ีเสนอ  เพ่ือใหสภาพิจารณาการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้ง
จายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ประเภทคากอสรางสิ่ง
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สาธารณูปการ  รายการโครงการกอสรางประตูเขา-ออก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระสัง งบประมาณ 50,000  บาท นั้น มีสมาชิกฯ ทานใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2      
ขอสอบถามถึงเหตุผลในการที่จะทําประตูรั้วของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาประตูมี
สภาพชํารุดหรือไมปลอดภัยกับเด็กนักเรียนอยางไร  เราจะสามารถหาวิธีแกไข
อยางอ่ืนไดหรือไมเพราะประตูศนูยฯ เราก็ยังมีอยู  เพื่อจะไดใชงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอเทศบาลของเราครับ  เพราะวาบางโครงการที่เดือดรอนกวามี
อยูแตเรายังไมไดการดําเนินการ ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกที่เคารพครับ  เนื่องจากประตูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลมีการใชงานมานาน  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  อาจกอใหเกิด
อันตรายกับเด็กนักเรียน ผูปกครอง และบุคลากร  เพ่ือเปนการปองกันอันตรายท่ี
อาจเกิดจากประตู  จึงไดขออนุมัติสภาเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณกอสรางประตู
ดังกลาว ขอบคุณมากครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ชี้แจงใหสมาชิกไดรับทราบ  มีสมาชิกฯ ทานใดจะ
อภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอีก  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเลยนะ
ครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด
คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการโครงการ
กอสรางประตูเขา-ออก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง งบประมาณ 
50,000  บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 10 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ที่ดินและส่ิงปลูกสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  รายการโครงการ
กอสรางประตูเขา-ออก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง งบประมาณ 
50,000  บาท อนุมัต ิ10 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายชัยอนันต  ควรอาจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาล 



 

11 

 

อยากสอบถาม เรื่อง covid 2019  ที่ตลาดสดกระสังท่ีมีกลุมเสี่ยงและโดนกักตัว
แตที่แผงขายของผูที่โดนกักตัวยังมีคนไปขายของอยู  อยากทราบขอมูลเพ่ือจะได
แจงใหพอคาแมคาในตลาดรับทราบ  ขอบคุณครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ทานรองประธานฯ สอบถามกรณีแผงขายของโดนกักตัว  แตมีบุคคลอ่ืนมาขาย
ของที่แผงอยู เชิญทานนายกฯ ชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  เรื่อง covid 2019  นี่ก็เปนที่ทราบกันทุกทานนะ
ครับวาเรานั้นมียอดผูติดเชือ้เหมือนจะเปนอันดับ 1 ของจังหวัดบุรีรัมย  ทุก
หนวยงานไมวาจะเปนโรงพยาบาลและสวนตาง ๆ ก็ทํางานในเชิงรุก  สําหรับที่
ทานรองประธานสอบถามขออนุญาตทานประธานสภาฯ ให ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
เปนผูชี้แจงครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงครับ 

นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  สําหรับคําสั่งใหกักตัวสําหรับกลุมเสี่ยง  บานเลขที่ 269/6   
หมู  9  จํานวน  3  คน  ที่มีแผงขายของในตลาดสด  คือเขาอาจจะจางบุคคลอื่น
ไปขายใหเพ่ือไมใหขาดรายได ซึ่งผูกักตัวไมไดไปดําเนินการเอง  จึงขอแจงให
ทราบ  และขอรายงานขอมูลสถานการณในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกระสัง   
วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ยอดผูกักกันตัว (LQ) สะสม จํานวนทั้งสิ้น 42 ราย  
ณ ขณะนี้ มีจํานวน 6 ราย ชาย 3 ราย หญิง 3 ราย  ยอดผูกักกันตัวที่บาน (HQ) 
กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) สะสม จํานวนทั้งสิ้น 40 ราย ณ ปจจุบัน จํานวน 
20 ราย  ยอดผูแยกกักตัวที่บาน หลังรักษาจาก รพ. (HI : Home Isolation)  
สะสม จํานวนทั้งสิ้น 12 ราย ณ ปจจุบัน จํานวน 7 ราย  รายงานใหที่ประชุม
ไดรับทราบขอบคุณคะ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณ ผอ.เพ็ญนภาที่ชี้แจงกรณีผูถูกกักตัวใหบุคคลอ่ืนมาขายของแทน มีทาน
ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสมศกัดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
เรื่องไฟกระพริบที่ดับ  4  จุด  อยากใหกองชางไปตรวจสอบและแกไขใหดวย    
และแผงเหล็กที่ยังไมไดดําเนินการซอมแซมขอใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบและซอมแซมใหมีสภาพที่ดีดวย  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญทานนายกฯ ชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ  สําหรับเรื่องไฟกระพริบและแผงเหล็กขอ
อนุญาตทานประธานสภาฯ ใหรองธนันทชัย รองนายกเทศมนตรี เปนผูชี้แจงครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญ ทานธนันทชัย รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 

นายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทกุทาน กระผมนายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน  รองนายกเทศมนตรี  ในเรื่อง
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ที่ทานสมาชิกไดสอบถามเรื่องไฟกระพริบในเขตเทศบาลตําบลกระสังนะครับ
เนื่องจากวาชวงนี้เปนหนาฝนทําใหไฟกระพริบมปีญหาติดขัด  จะไดมอบ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหเรียบรอย  และเบื้องตนจะ
ไดประสานขอขอมูลจากทานสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง  และสําหรับแผงเหล็กที่ก้ันทาง
รถไฟซึ่งทางเทศบาลไดปรับปรุงไปบางแลว แตยังคงไมเรียบรอยเทาที่ควร  ซึ่งจะ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเรียบรอยตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานรองธนันทชัย ที่ไดชี้แจงวาจะดําเนินการแกไขปญหาไฟกระพริบ 
และแผงเหล็กกั้นทางรถไฟ  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1     
มีเรื่องที่จะขอนําเสนอและปรึกษา 4 เรื่อง  เรื่องที่ 1  เครื่องออกกําลังกายที่อยู
ในเขตเทศบาลและที่บริเวณคิวรถลําดวนมกีารชํารุดมาเปนเวลานานแลว  ยังไมมี
การซอมแซม ก็ขอฝากผูบริหารดําเนินการซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ เรื่องที่ 2 
ถนนทางไปรานแกนจันทรไปแยกหนองลิง หมูที่  15  ขอบคุณท่ีทานไดไปตัดกิ่ง
ไมทําใหเห็นชัดเจนขึ้น  แตก็อยากจะใหมีแผงก้ันเพ่ือเปนสัญลักษณวาทางนี้ทาง
ตันเลี้ยวซายเลี้ยวขวาเทานั้นนะครับ  เรื่องที่ 3 บริเวณศาลเจาพอเจาแมหนองกก
เปนจุดที่หลายๆคนใหความเคารพนับถือ  อยากเสนอใหดูแลทําความสะอาด
อาทิตยละครั้งเพ่ือความเปนมงคลของเทศบาลเรา เรื่องที่ 4 ถนนศุภวิมลพันธทาง
เลี้ยวไปโรงสี  ตรงนั้นจะเปนทางที่การสัญจรไปมาพอสมควรจะมีกิ่งไมบังปาย
เดินทางโดยสวัสดิภาพซึ่งยังไมไดไปทําความสะอาด  เสนอใหเทพ้ืนเหมือนกับที่
เทศบาลไดเทตรงทางเลี้ยวลงไปถนนศุภวิมลพันธก็จะสามารถแกไขปญหาได  ขอ
ฝากผูบริหารดําเนินการใหดวย  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอเชิญทานนายกฯ  ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกที่เคารพ  ขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับที่
ไดใหขอเสนอแนะกับทางผูบริหาร  ปญหาเรื่องเครื่องออกกําลังกายชํารุดขณะนี้
อยูระหวางดําเนินการซอมแซม  เรื่องถนนแยกหนองลิงจะไดดําเนินการแกไข
ปญหาตอไป  เรื่องศาลเจาพอหนองกกนั้นผมใหทางเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบไปทํา
ความสะอาดตัดหญาเดือนละ 2 ครั้ง  แลว  ก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงวามี
ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  เรื่องถนนศุภวิมลพันธทางโรงสีสหชัย  คณะ
ผูบริหารก็ไมไดนิ่งนอนใจจะดําเนินการใหเรียบรอย  ซึ่งชวงนี้ปญหาโรคระบาด 
covid 2019 ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุมเกิน 20  คน ได  แตก็จะ
พยายามทําทุกสิ่งทุกอยางที่มันยังไมเรียบรอยใหดีที่สุดครับและขอฝากทาน
สมาชิกไดชวยแจงปญหาและแนะนําเรื่องตาง ๆ ใหคณะผูบริหารทราบเพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนหรือความตองการของพ่ีนองประชาชนดวย  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานนายกฯ ท่ีไดชี้แจง  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
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ขอเสนอ 2 เรื่อง  เรื่องที่  1  ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการบอขยะ  แตก็ยังมีกองขยะสะสมจํานวนมากก็อยากใหมีแนวทางแกไข
ปญหาที่ดีกวานี้   เรื่องที่ 2 เก่ียวกับเรื่องท่ีสาธารณะครับ  ท่ีบริเวณถนนเทศบาล  
16  บริเวณตดิท่ีดินคุณครูนงลักษณ  นุการรัมย  ตัดถนนเทศบาล  2  ชาวบาน
แจงวาอยากใหทางเทศบาลชวยดําเนินการทําถนนตัดผานบริเวณนั้นครับ 
เพราะวาถาเราไมดําเนินการที่ตรงนี้มันจะเปนที่ของสวนบุคคลนะครับ  คนที่เขา
ครอบครองอยูขางๆคือเขาไมเห็นมีการดําเนินการเขาจะอาจจะถือเปนกรรมสิทธิ์
ของเขาไดขอขอบคณุครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอเชิญทานนายกฯ  ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  ทานประธานสภาที่เคารพ  ตามที่ทานธรรมรัตนขอใหดําเนินการแกไขปญหา
กองขยะ  เรายังไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นเปนรูปธรรมได  วันอังคารท่ีผาน
มาคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดไปประสานสํานักงานปาไมจังหวัด
บุรีรัมย  วาเสนอถึงข้ันตอนไหนมีปญหาประการใด  ซึ่งปาไมก็ไดลงตรวจสอบ
พ้ืนที่บริเวณกองขยะในวันศุกรที่  20  สิงหาคม 2564  เพ่ือทําเปนหลักฐานและ
จะมานับจํานวนตนไมบริเวณกองขยะตามระเบียบ  พรอมกับเราไดจัดการอบรม
ใหความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม  
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหความสนใจเขาอบรม ซึ่งหลังจากนี้เราจะได
ติดตามวาการดําเนินการถงึขั้นตอนไหน  ขอแจงใหที่ประขุมไดรับทราบ 
สวนเรื่องทีส่าธารณะที่แจงจะมอบใหกองชางไปตรวจสอบดู  และการขอใชที่ดิน
ของเอกชนก็อยากขอเชิญทานสมาชิกสภารวมกันออกพ้ืนที่ไปดวย ขอบคุณทาน
ธรรมรัตนนะครับที่ไดสอบถาม เราจะดําเนินการใหโดยเร็วท่ีสุดขอบคณุครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานนายกฯ ท่ีไดชี้แจง  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน  รองนายกเทศมนตรี  ขอ
เพ่ิมเติมในสวนที่ทานนายกไดแถลงตอสภา  ที่ทานมานพ  สัมมาวรกิจ สอบถาม
เรื่องเครื่องออกกําลังกายที่มีการชํารุด  ผูบริหารก็ไดรับทราบและไดรับแจงมาจาก
ผูใชหลายๆ คนเหมือนกัน  ซึ่งทางผูบริหารก็ไดดําเนินการไปแลวนะครับ  คือได
ติดตอกับผูรับจางเพ่ือมาซอมแซม  ก็อยูระหวางดําเนินการนะครับ  เรื่องถนนที่
เกิดอุบัติเหตุรถตกถนน  ซึ่งบริเวณดังกลาวก็จะดําเนินการทําแผงก้ันเพ่ือเปน
สัญลักษณใหประชาชนที่สัญจรไปมาเห็นอยางชัดเจน  โดยไดใหกองชางออกแบบ
ไวแลว  เรื่องซอยศุภวิมลพันธบริเวณปายมีตนไมบดบังทัศนวิสัยก็จะดําเนินการ
แกไขให  ขอขอบคณุทานมานพทีไ่ดสอบถามมาตรงนี้ครับ ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม
จากที่ทานนายกฯ ไดแจงไปเบื้องตนแลวนะครับ เพ่ือใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานรองนายกฯ ที่ไดชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ทานนายกฯ ชี้แจงไปแลว     
มีทานใดเสนอหรอืสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย -  ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ  เรื่องตางๆ ที่ทานสมาชิกไดเสนอแนะ  ขอใหชวย
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นายกเทศมนตรี ติดตามการดําเนินงานของคณะผูบริหารดวยนะครับ  และขอแจงเรื่องการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2566-2570)  ของเทศบาล
ตําบลกระสัง  ซึ่งเปนการวางแผนการพัฒนาทองถิ่นในอนาคตจะไดเชิญทาน
สมาชิก  ผูนําชุมชน ประชุมเพ่ือจัดทําแผนฯ ตอไป   ขอฝากทานสมาชิกไดเสนอ
แนวคิดวาใน 5 ปขางหนาเราจะพัฒนาบานเมืองเราอยางไรซึ่งแผนที่จะจัดทํานี้จะ
เริ่มเปนกรอบใชในปงบประมาณ 2566 – 2570  และขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯ ให ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  ชี้แจงเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหที่ประชุมไดรับทราบเบื้องตนครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญ ผอ.สุชาติ  สมัครสมาน  ชี้แจงเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหที่
ประชุมไดรับทราบครับ 

นายสุชาติ  สมัครสมาน  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
กระผมนายสุชาติ  สมัครสมาน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  ขอ
อนุญาตเรียนที่ประชุม ดวยไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย ไดแจงแนวทางการ
แจงทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับ
ปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 
2566-2570) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย ไดมีหนังสือจังหวัดบุรีรัมย ดวนที่สุด ที่ บร 
0023.3/ว 643  ลงวันที่  28  มกราคม  2564 เรื่องแนวทางการจัดทํา
ประชาคมทองถิ่นกรณีการจัดทําและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid) ระลอกใหม   ผูวาราชการจังหวัด จึงยกเวนการจัดทําประชาคม
กรณีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) จนกวาสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเขาสูภาวะปกติ  แตเพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมรับทราบปญหาความตองการและการจัดทําแผนสอดคลองกับบริบท
ของชุมชนและทองถิ่นซึ่งไดนําเรียนทานปลัดวาจะเชิญคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก
สภาประชุมเพ่ือสอบถามความตองการและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จะไดเรียน
เชิญประชุมประมาณอาทิตยหนา  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณ ผอ.สุชาติ  ที่ไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบ มีทานใดเสนอหรือสอบถาม
เรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายบุญเสริม  นุการรัมย  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 ขอ
เสนอติดตั้งปายเตือนลดความเร็วในเขตชุมชน โดยเฉพาะถนนเทศบาล 8  และ
ถนนสายหลักของเทศบาลขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  -  เชิญทานนายกฯ ครับ 
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ประธานสภาฯ 
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ   สําหรับเรื่องการติดตั้งปายตาง ๆ อยูระหวาง
ดําเนินการครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายบุญธง  สมบูรณการ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 ขอ
เสนอพัฒนาถนนเทศบาล  11  เชื่อมกับถนนเทศบาล  8  เนื่องจากขางถนน
บริเวณดังกลาวมีหญาและตนไมขึ้นรกมาก  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ   สําหรบัเรื่องที่ทานบุญธงเสนอพัฒนาบริเวณถนน
เทศบาล  11  ดังกลาว  รับทราบครับ  ซึ่งชวงท่ีผานมาวางแผนวาจะออกพัฒนา
แตเนื่องจากมีหนังสือสั่งการหามจัดกิจกรรมรวมกลุมเกิน 20  คน  จึงไดชะลอ
การจัดกิจกรรมดังกลาวไปกอน  แตไมไดยกเลิกนะครับเพียงแคชะลอออกไปกอน  
หากสถานการณโรคโควิด 2019  เบาบางหรือเขาสูภาวะปกติจะไดดําเนินการจัด
กิจกรรมออกพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลกระสังตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงเบื้องตน  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นอีก
หรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ใหโอกาสสมาชิกสภาไดเสนอแนะเรื่องตาง ๆ  ขอเสนอ
โครงการกอสรางตาง ๆ ใหวางแผนใหชัดเจนไมใหเกิดความซ้ําซอนของโครงการ  
เชน  การดําเนินการกอสรางรางระบายน้ํากอนกอสรางถนน  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

-  ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ   สําหรับที่ทานธรรมรัตนเสนอคณะผูบริหารชุดนี้
จะดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการใหมีประสิทธิภาพที่สุด  และจะไดรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอของสมาชิกสภาเพื่อวางแผนพัฒนาทองถ่ินของเราใหดีที่สุด
เกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  ขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงเบื้องตน  มีทานใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นอีก
หรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย  - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมได
ยินทางทานสมาชิกหลายทานไดใหขอมูลเก่ียวกับปญหาตางๆในเขตเทศบาลตําบล
กระสัง  ผมขอเพ่ิมเติมครบัที่ทางเทศบาลไดกอสรางวางทอระบายน้ําในเขต
เทศบาล  โดยเฉพาะทางสี่แยกรานแกนจันทรที่ติดกับทีข่องทานสมศักดิม์ีการ
กอสรางวางทอระบายน้ําแลว  แตพ้ืนที่กอสรางดังกลาวยังไมเรียบรอยอาจจะทํา
ใหเกิดปญหาได  ขอเสนอผูบริหารใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปดําเนินการปรับ
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เกลี่ยใหมีความเรียบรอยและสามารถใชการได  และขอเสนอสามแยกถนน
เทศบาล 11  ตัดถนนเทศบาล  8  ที่ทานบุญธงเสนอมีตนไมบดบังแยกดังกลาว  
เกรงวาอาจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได  หากผูบริหารยังไมพรอมจัดกิจกรรมพัฒนาได
อาจจะใหเจาหนาที่ไปตัดตนไมบริเวณดังกลาวเพ่ือท่ีจะใหการสัญจรไปมาได
สะดวกและปลอดภัย  ขอนําเรียนเพ่ือผูบริหารรับทราบ  ขอขอบคุณคบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

-  เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรี 

- ทานประธานท่ีเคารพครับ  ตามทีท่านอดิศรสอบถามเก่ียวกับการกอสรางทอ
ระบายน้ําบริเวณสี่แยกติดที่ของทานสมศักดิ์ที่ยังไมเรียบรอยนั้น  ซึ่งการกอสราง
ดังกลาวยังอยูในสัญญากอสรางกับผูรับเหมา  จึงจะไดแจงกองชางประสาน
ผูรับเหมาดําเนินการจัดการดูแลสถานที่กอสรางใหมีความเรียบรอย  สะอาด  
และสามารถใชการได  สวนเรื่องบริเวณสามแยกเทศบาล  11  จะไดใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบดําเนินการตัดตนไมที่บดบัง  ใหเกิดความปลอดภัย เรียบรอยและ
สวยงาม  ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีไดเสนอแนะและแจงปญหาตาง ๆ ให
คณะผูบริหารไดรับทราบ  ขอบคุณครบั   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ  ที่รับปากทานสมาชิกจะดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ที่
ทานสมาชิกเสนอ  มีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
ปดประชุม เวลา   12.00  น. 

- หากไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการงาน 
เจาหนาที่  และผูเขารวมประชุมทุกทานที่เขารวมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ 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 
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สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  …………………………… 
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย..................  สมัยที่................ครั้งที.่.............. ประจําป............................            
เมื่อวันที่................................................................   

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

         ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 


