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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2564 

    วันพุธที่  29  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 นายมานะ  นุสันรัมย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

8 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง  

9 นายวิโรจน  พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

10 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 11 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 12 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางสาวอภิญญา  นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
14 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
15 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
16 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
17 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
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นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย 

 
หัวหนาฝายปกครอง 

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  ในวันนี้เปนการนัดประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
เรื่องที่  1  แจงประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  วิธีปฏิบตัิที่ถูกตอง
เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล  หลักการพิจารณารางเทศบัญญัติ  ระบบ
งบประมาณและการเงินการคลังของเทศบาล    วัตถุประสงคของหลักสูตรอบรม
เพ่ือใหรับทราบ  บทบาท  อํานาจหนาที่  เพ่ิมทักษะการประชุมสภาเทศบาลและ
การพิจารณารางเทศบัญญัติ  และความรูดานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  โดยกําหนดการ
อบรม  วันท่ี  15 – 17  ตุลาคม  2564  ณ  โรงแรมอัลวาเรซ  อําเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย  รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหทุกทานแลว  จึงขอแจงสมาชิก
สภาที่มีความประสงคเขารับการอบรมทราบและสามารถแจงรายชื่อไดที่สํานัก
ปลัดเทศบาล  เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาตอไป 
เรื่องที่  2  แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ ผมไดรับการประสานจากสถานธรรมซึ่ง
อาจารยนงนุช ศุภวมิลพันธุ  แจงเรื่องเทศกาลกินเจปนี้ของดกิจกรรมนะครับ
เนื่องจากสถานการณ covid  2019 ไมสะดวกในการจัด  สวนทานที่จะปฏิบัติใน
การกินเจปฏิบัติตามอัธยาศัยนะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  
เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  2564   
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  เม่ือวนัที่  17  กันยายน  2564        
ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  3.1 ขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพนั  ประจําป
งบประมาณ  2564  จํานวน  4  โครงการ  ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติได
ชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน   
         ขอเสนอญัตติใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาเพ่ือขออนุมัติกันเงนิไว
เบิกเหลื่อมป  กรณมีิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  จํานวน  4  
โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ขอ 59 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป 
       กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินได
ไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณมีีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลาวที่ทําให ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน
อีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิม
ตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว 
       กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันแลวใหเบิกจายไดตามขอ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน
ตามวรรคสองแลว 
         หากยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว 
ใหเงินจํานวนนั้นตกเปนเงินสะสม 
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เหตุผล 
         เนื่องจากเทศบาลตําบลกระสังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  2564  ไดทันภายในวันที่  30  กันยายน  2564  เพ่ือให
การดําเนินงานเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและประชาชน  จึงขออนุมัติตอ
สภาเทศบาลตําบลกระสังเพ่ือกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  หมวดคาที่
ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาสาธารณปูโภค  จํานวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4 ชั้น (จํานวน  2  จุด) บริเวณขาง
โรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  งบประมาณ  
495,000  บาท  ปริมาณงานรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น  รั้วคอนกรีต
สําเร็จรูป  ขนาด  6” x 6” x 200  เซนติเมตร  คานขนาด  5” x  2.5”  x  
250  เซนติเมตร  ยาวรวม  2  จุด  ไมนอยกวา  421.00  เมตร  พรอมติดตั้ง
และทาสี  ตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  หนา  12  ลําดับที่  24 
2. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคบริเวณสนามกีฬาดานหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง    งบประมาณ 420,000  บาท  ปริมาณงาน  
ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  13.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  
หนา  0.10  เมตร  จํานวน  2  สนาม  มีพื้นที่ใชสอยรวมกันไมนอยกวา  832  
ตารางเมตร  พรอมทาสีพ้ืนสนามพรอมเสาตะกรอและเสาวอลเลยบอลสําเร็จรูป  
ตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  หนา  9  ลาํดับที่  9 
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมทาสีภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
กระสังพรอมติดตั้ง ตราสัญลักษณเทศบาลตําบลกระสัง  งบประมาณ 
386,000  บาท  ปริมาณงาน  ทาสีภายนอกอาคารมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  3,040  
ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายสัญลักษณเทศบาล  จํานวน  1  ปาย  ตามแบบที่
เทศบาลตําบลกระสังกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563  หนา  8  ลําดับที่  6 
4. โครงการปรับปรุงซอมแซมภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง  
งบประมาณ  159,000  บาท  ปริมาณงานตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสัง
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ.2563  หนา  7  ลําดับที่  4 
จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา  ขอบคุณครับ          

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน     - มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ได
ตรวจนับจํานวนสมาชกิสภาเทศบาลวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือที่จะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังครับ 
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น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 12 คน ครบองคประชุมคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลและจะขอมติทีละรายการเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด
อนุมัติหรือไมอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําป
งบประมาณ  2564  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4 ชั้น (จํานวน  2  
จุด) บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  
งบประมาณ  495,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัตกิันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 
4 ชั้น (จํานวน  2  จุด) บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลตําบลกระสัง ฝงทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก งบประมาณ  495,000  บาท  อนุมัต ิ11 เสียง  
ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการกอสราง
ลานกีฬาอเนกประสงคบริเวณสนามกีฬาดานหนาสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง    
งบประมาณ 420,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัตกิันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค
บริเวณสนามกีฬาดานหนาสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง    งบประมาณ 
420,000  บาท    อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564   โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมทาสีภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระสังพรอมติดตั้ง 
ตราสัญลักษณเทศบาลตําบลกระสัง  งบประมาณ 386,000  บาท  ผมขอมติที่
ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัตกิันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงซอมแซมทาสี
ภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระสังพรอมติดตั้ง ตราสัญลักษณ
เทศบาลตําบลกระสัง  งบประมาณ   386,000  บาท   อนุมัต ิ11 เสียง    
ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 



 

6 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการ
ปรับปรุงซอมแซมภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง  งบประมาณ  
159,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมตทิี่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัตกิันเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณีมิไดกอหนี้
ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงซอมแซมภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระสัง  งบประมาณ  159,000  บาท  อนุมัต ิ
11 เสียง    ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่น ๆ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  มี
เรื่องเสนอ  3  เรื่อง เรื่องท่ี  1  อาทิตยหนาจะมปีระเพณีแซนโฎนตา  การจราจร
เสนทางบริเวณตลาดจะมีปญหารถติดมาก  ขอใหชวยจัดเจาหนาที่เพ่ือดูแล
การจราจรดวยครับ  เรื่องที ่2 ชวงนี้เปนฤดฝูนมีปญหาเก่ียวกับถนนชํารุดหลาย
เสน  หากผานฤดูฝนไปแลวก็ขอใหตรวจสอบถนนที่ชํารุด  และดําเนินการ
ซอมแซมเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง  โดยเฉพาะถนนบริเวณหนา
สถานีตํารวจภูธรกระสังครับ  เรื่องที่ 3 เรื่องตัดกิ่งไมบริเวณขางโรงเรียนกระสัง
พิทยาคมทางดานตะวันออกก่ิงไมเริ่มใกลแนวสายไฟแลว ก็ขอฝากเรื่องดังกลาว
ดวย ขอขอบคุณครับ    

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน  ตามที่ทานมานพไดเสนอเรื่องที่ 1 ชวงประเพณีแซนโฎนตา วันที่ 5 
ตุลาคม 2564  การจราจรบริเวณตลาดจะมีปญหาการจราจรหนาแนน ไม
คลองตัวเนื่องจากประชาชนกลับมาจากตางจังหวัดจํานวนมาก  จึงจะใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบดูแลความเรียบรอย  รวมถึงการจอดรถวันคูวันคี่ดวย  เรื่องที่  2  
ถนนชํารุดในฤดูฝน  โดยเฉพาะหนาสถานีตํารวจภูธรกระสังเราไดสงโครงการขอ
งบประมาณเกินศักยภาพเพ่ือดําเนินการถนนบริเวณดังกลาวแลว  สวนถนนเสน
ตาง ๆ ที่ชํารุดจะไดมอบใหกองชางสํารวจและซอมแซมตอไป เรื่องที่  3  สําหรับ
ตัดก่ิงไมที่ใกลแนวสายไฟจะไดมอบใหกองชางไปสํารวจและตัดใหครับ  สําหรับ
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ก็จะดําเนินการตอหากปญหาการระบาดของ
โรคโควิดคลี่คลายลง  และขอฝากทานสมาชิกทุกทานใหขอความรวมมือ
ประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยบริเวณหนาบานของตนเอง  ใน
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สวนที่เปนพื้นที่สาธารณะของเทศบาล  จะไดจัดกิจกรรมทําความสะอาดในหวง
เวลาตอไป  ขอบคุณครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสมศกัดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
หารือถนนบริเวณเทศบาล  3  ดานตะวันตกของโรงพยาบาลกระสัง  ซอย 1   
การที่จะกอสรางถนนขอใหศึกษาเรื่องการไหลของน้ําดวยเพราะน้ําไหลแรงมาก  
เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการไหลของน้ํา  หากมกีารวางทอระบายน้ําก็อาจจะเอาไม
อยู  ซึ่งถนนบริเวณนั้นเปนแอง เปนพ้ืนที่ต่ํา  ก็ขอฝากใหตรวจสอบและศึกษาการ
ไหลของน้ําดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานสมศักดิ์  ก็ขอฝากผูบริหารและกองชางสํารวจเพ่ือไมใหเกิดปญหา
ตอไป  ขอเสนอแนะเรื่องชวงประเพณีวันแซนโฎนตา  ขอใหกองสาธารณสุขฯ  
ประสานกับอําเภอกระสัง/สาธารณสุขอําเภอกระสัง  เนื่องจากจะมีประชาชน
เดินทางมาจากตางจังหวัดจํานวนมาก  เพ่ือใหมีมาตรการในการคดักรองโรคโควิด 
วาจะมีการดําเนินการอยางไรครับ  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือ
แจงตอที่ประชุมหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน  ทานสมศักดิ์แจงใหตรวจสอบหากมีการกอสรางถนนเทศบาล  3  
บริเวณโรงพยาบาลกระสังน้ําไหลแรงนั้น  ซึ่งคณะผูบริหารก็ไดลงพ้ืนทีไ่ป
ตรวจสอบเบื้องตนแลว  ก็จะไดแจงใหกองชางสํารวจตรวจสอบปญหาดังกลาว  
หากมีการกอสรางถนนจะไดไมเกิดปญหาตอไป  สําหรับขอมูลเก่ียวกับโรคโควิด
ขอให ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบดวย ขออนุญาตทาน
ประธานครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงขอมูลสถานการณโควิดใหที่ประชุมรับทราบ 

น.ส.เพ็ญนภา  พรอมพิมพ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สําหรับการเดินทางของผูท่ีจะมาในชวงเทศกาลแซน
โฎนตา  โดยปกติของประกาศคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมยยังไมไดยกเลิกสําหรับ
ผูที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงเขมและสีแดงตองกักตัว 14 วัน ถาไมไดฉีดวัคซีน
ครบ 2 เข็มหรือฉีดแอสตราเข็มหนึ่ง เปนเวลา 14  วัน ตองปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมของจังหวัดบุรีรัมย  คือไมวาจะมาจากจังหวัดที่เปนพ้ืนที่สีแดงเขม,สีแดง, 
สีสมหรือสีเหลือง ตองรายงานตัวทุกคนอยูแลว  เพราะตองมีการประเมินความ
เสี่ยงตามมาตรการ  สําหรับขอมูลผูกักตัวที่ LQ ของเทศบาลตําบลกระสังยอดกัก
ตัวรอบ 14 วันที่ผานมา  มีจํานวนสูงสุด คือ 29 คน   ณ  ขณะนี้เหลือผูกักตัว 
จํานวน  3  คน  หากไมมีมาเพ่ิมจะสิ้นสุดที่ตองกักตัวในวันที่  6  ตุลาคม  2564  
ขอบคุณคะ  และขออนุญาตแจงอีกเรื่องซึ่งไดรับการประสานจากทานผูใหญปอม  
วาชลประทานจะปลอยน้ํา  อาจจะทําใหเกิดน้ําลนบริเวณสะพานดําบริเวณหวย
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จะเมิงซึ่งมีผักตบชวาจํานวนมากซึ่งอาจขวางทางน้ํา จึงขอแจงใหที่ประชุมได 
รับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณท่ีไดแจงขอมูลใหที่ประชุมรับทราบทั้งเรื่องมาตรการควบคุมโรคโควิด 
และเรื่องการปลอยน้ําของชลประทานที่ทานผูใหญบานฝากแจง  มีทานใด
เสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายทองหลอ  ปกเคระเต - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทองหลอ  ปกเคระเต  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษา  ในวันที่  5  ตุลาคม  2564  กองการศึกษาไดจัดกิจกรรมประเพณี
แซนโฎนตานะครับ  เรียนเชิญทานผูบริหารทานสมาชิกสภาเทศบาลรวมกิจกรรม
ในเวลา 08.30 น. เปนตนไป  บริเวณชั้น  1  ของสํานักงาน  และในสวนของ
ทานที่มีความประสงคที่จะนําเครื่องเซนไหวมารวมกิจกรรมก็ขอเชิญนะครับ  
สําหรับการแตงกายเนนผาไทย  ขอบคุณครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณท่ี ผอ.กองการศึกษาครับ  มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายสุชาติ  สมัครสมาน - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสุชาติ  สมัครสมาน  ตําแหนงผู อํานวยการกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดประกาศผล
การคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ประจําป
งบประมาณ 2564  ซึ่งเทศบาลตําบลกระสัง ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ที่มีผลคะแนนผานเกณฑการประเมินในรอบการประเมินของ
สถาบันการศึกษา ไดรับรางวัลเปนเงินสด 232,653.06 บาท    ซึ่งหลักเกณฑ
การใชเงินรางวัล เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน
เพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจูงใจเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2563 ขอ 9 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ไดรับเงินรางวัลการใชเงินรางวัล ตามขอ 8 นําเงินรางวัลท่ีไดรับ ไปใช
จายตามหนาที่ และอํานาจเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยไมตองจัดทําเปนขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หาก
เบิกจายไมทันหรือมีเงินเหลือจายใหนําไปใชจายตามหนาที่และอํานาจใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากยังมีเงินเหลือจายใหตกเปนเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอไป 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานสมาชิกสภา เขต 2 จะแจงเรื่องปญหาถนน  มีหรือไมครับ  มีทานใด
เสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ตามที่
ทานประธานสภาไดสอบถามเก่ียวกับถนนที่มีปญหานั้น  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
2 ไดนําปรึกษาคณะผูบริหารถึงปญหาความเดือดรอนดังกลาวเรียบรอยแลวครับ  
ซึ่งไดรับการประสานงานไดเปนอยางดี  ทําใหทางสมาชิกเองสบายใจจึง
ขอขอบคุณคณะผูบริหารดวยครับ  ที่ไดนําความเดือดรอนไปพิจารณาแกปญหา
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ใหกับชุมชนในเขตเทศบาล  ขอขอบคุณครบั 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน  สําหรับที่ ผอ.เพ็ญนภา ที่ไดแจงเรื่องการปลอยน้ําของชลประทานและ
ผักตบชวามีจํานวนมาก  ก็ตองรอดูกอนวาน้ําจะไหลมามากขนาดไหนแลวเราคอย
ไปดําเนินการแกไขตอไป   สําหรับที่ ผอ.ทองหลอ แจงการจัดกิจกรรมประเพณี
แซนโฎนตาขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขารวมนะครับ  และตามที่ 
ผอ.สุชาติ  แจงไดรับเงินรางวัล จํานวน  2  แสนกวาบาทนั้น  ก็จะนําเงินรางวัลที่
ไดมาไปดําเนินการตามภารกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด  สวนปญหาถนนที่ทานอดิศร
แจงใหคณะผูบริหารไดรับทราบแลวนั้น  จะพยายามแกไขปญหาใหโดยเร็ว  และ
สําหรับปญหาทุกอยางขอใหทานสมาชิกแจงคณะผูบริหารไดรับทราบเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ ตอไป  ขอบคุณครบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

น.ส.อภิญญา  นพเกา - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวอภิญญา  นพเกา  ตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
ขออนุญาตนําเรียนเรื่องการจายเบี้ยยังชีพของปนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน  2564  กรมบัญชีกลางไดโอนคืนเงินแยกประเภทดังนี้ มีเงิน
เกินจากการจัดสรรงบประมาณเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2564 
86,700 บาท  เบี้ยยังชีพคนพิการ 73,800 บาท  ซึ่งเงินที่ไดรับการโอนมานี้ก็
จะตกเปนเงินสะสมของเทศบาลตอไป  ขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

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 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 
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   
 
 


