
 

1 

 

   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  2/2564 

    วันศุกรที่  11  มิถุนายน  2564   เวลา  10.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

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

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

ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
 

ผูเขารวมประชุม 
1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย นายกเทศมนตรีฯ  

2 นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ  

3 นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีฯ  

4 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ เลขานุการนายกฯ  

5 นายบุญชวย  พึ่งไพศาล ที่ปรึกษานายกฯ  

6 นางสาวอัญชลี   เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล  

7 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง 

8 นายวิโรจน   พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

9 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

10 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศกึษา 

 11 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 12 นางสาวอภิญญา  นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
13 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
14 นายคงฤทธิ์  อาษาภักดิ์ นักวิชาการศึกษา 
15 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
16 นางสาวปยนันท  แซจิว ครู 
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17 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
18 นางสาววิชุดา  สินสวัสดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
19 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
20 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
ผูไมมาประชมุ 

-  
 ผูมาประชุม         13  คน 
 ผูไมมาประชมุ        -   คน 
 ผูเขารวมประชุม    20  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 บูชาพระ
รัตนตรัย  เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สวัสดีครับ สมาชิกสภาเทศบาล/คณะผูบริหาร/หัวหนาสวนการงาน/เจาหนาที่
เทศบาล  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
1.1  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  2564 
ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีแจงวา  วันพฤหัสบดีท่ี  3  มิถุนายน  2564  เปนวัน
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  พระชนมพรรษา  
43  พรรษา  เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
จึงขอเชิญชวนรวมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางสมุดลงนามถวายพระ
พรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส  สามารถลงนามไดที่  http://forqueen.moi.go.th/ 
แจงเพ่ือทราบ เรื่องที่ 2  กองสวัสดิการสังคม  แจงประชาสัมพันธการจัดโครงการ 
“ปนสุข  ปนน้ําใจ  สูโควิด”  เนื่องจากสถานการณปจจุบันเกิดการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม  ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบเปนจํานวน
มาก  กองสวัสดิการสังคมจึงจัดทําโครงการเพ่ือขอรับบริจาคขาวสาร  อาหารแหง  
หรือบริจาคเงินสมทบในการจัดซื้อสิ่งของ (เปนถุงยังชีพ)  และนําไปมอบกับผูนํา
หมูบานเพื่อสงตอใหกับผูไดรับความเดือดรอนและไดรับผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในเขตเทศบาลตําบลกระสัง  ทานใดสนใจติดตอสอบถามและ
บริจาคไดที่กองสวัสดิการสังคม  ตั้งแตบัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2564  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมและเลขานุการ
สภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณาตรวจสอบ
ลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรหรือไมครับ 
ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  เม่ือวันที่ 17 
พฤษภาคม  2564  ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- 3.1  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  ขอเชิญทานนายกชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน  ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีความประสงคที่จะขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลกระสัง
พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยขอ  
 โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน    
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมฝาบอพกัเสมอผิว
จราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันตก (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)  
จํานวน  538,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา คสล. พรอมบอพักฝาแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันตก (ตอ
จากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) ปริมาณงานวางทอระบายน้ําขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 251 ทอน บอพัก คสล. จํานวน 28 บอ 
ยาวรวมไมนอยกวา 279 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2 
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งบประมาณตั้งไว                                -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน                  -  บาท 
โอนเพ่ิม                                538,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                 538,000.-  บาท 
โดยโอนลดจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมฝาบอพกัเสมอผิว
จราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันออก (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)  
จํานวน  538,000  บาท  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา คสล. พรอมบอพักฝาแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันออก 
(ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) ปริมาณงานวางทอระบายน้ําขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 251 ทอน บอพัก คสล. จํานวน 28 บอ 
ยาวรวมไมนอยกวา 279 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลกระสังกําหนด เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2    
งบประมาณตั้งไว                      538,000.-  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน       538,000.-  บาท 
โอนลด                                 538,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                          0.-  บาท 

เหตุผล 

 เพ่ือใหการพัฒนาองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  การโอนเงนิงบประมาณรายจายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  จึงเรียนมาเพ่ือ
ขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติท่ีเสนอ  เพ่ือใหสภาพิจารณาอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจาย
เปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง โครงการกอสรางทอระบายน้ํา 
คสล.พรอมฝาบอพักเสมอผิวจราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันตก (ตอจาก
โครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)  งบประมาณ  538,000  บาท  นั้น  มสีมาชิกฯ 
ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอื่นใดหรือไม  เชิญทานอดิศรครับ 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2           
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ขอสอบถามการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเปนรายจายข้ึนใหม  ในการโอนลด
งบประมาณจากโครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมฝาบอพักเสมอผิว
จราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันออก (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)  ไป
เปนโครงการใหมนั้น  โครงการดังกลาวไมมีความจําเปนท่ีจะดําเนินการแลวใช
หรือไม  และเพราะเหตุใด  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน   
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ให  นายธนวัฒน  ปทุมวิวฒันา รอง
นายกเทศมนตรี เปนผูชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานรองธนวัฒน  ชีแ้จงครับ 

นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังที่
เคารพ  กระผมนายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีตําบลกระสัง   
ญัตติที่เสนอ  เพื่อใหสภาพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมฝาบอพักเสมอผิวจราจรถนน
เทศบาล 9 ฝงทิศตะวันตก (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ) เนื่องจาก
โครงการที่ขอโอนงบประมาณตั้งรายจายใหมนั้น  เพ่ือใหถูกตองตรงกับแผนพัฒนา
ทองถิ่น  และตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ  และตรงกับบริบทในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการระบายน้ําใหมีความคลองตัวมากที่สุด   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ได
ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือที่จะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 12 คน ครบองคประชุมคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติการโอน
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหมในหมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาบอพักเสมอผิวจราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวนัตก (ตอจากโครงการ
เดิมไปทางทิศเหนือ)  งบประมาณ  538,000  บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
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ที่ดินและส่ิงปลูกสราง โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมฝาบอพัก
เสมอผิวจราจรถนนเทศบาล 9 ฝงทิศตะวันตก (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศ
เหนือ)  งบประมาณ  538,000  บาท  อนุมัติ 11  เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.2 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครบั 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ดวยสํานักปลัดเทศบาลมีความประสงคใหสภาเทศบาลตําบลกระสัง
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือ
ตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  1  รายการ  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม 1.รายการเกาอี้สํานักงาน โดยขอ     
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน  4  ตัว  เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อเกาอี้ทํางานนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  ตวั ๆ ละ 
19,000  บาท  เกาอี้ทํางานเจาหนาที่ระดับชํานาญการ  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
4,500  บาท  เปนเกาอีท้ี่มีลอหมุนไดแบบหนังมีที่ทาวแขน  ปรับระดับได  เปน
ครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   
งบประมาณตั้งไว                                -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน                  -  บาท 
โอนเพ่ิม                                ๔๗,000.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                 ๔๗,000.-  บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด 
อ่ืน ๆ  รายการโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลกระสังและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา  
งบประมาณตั้งไว                  300,000.-     บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน      68,183.50  บาท 
โอนลด                                 47,000.-    บาท 
งบประมาณหลังโอน               21,183.50   บาท 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563  ขอ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดย
การโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพื่อขอให
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สภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติท่ีเสนอ  เพ่ือใหสภาพิจารณาการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้ง
จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการ
เกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว  งบประมาณ  47,000  บาท  นั้น  มีสมาชิกฯ 
ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอื่นใดหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอสอบถามงบประมาณของโครงการที่ขอโอนลดนั้น  ไมมีความจําเปนที่จะตอง
ใชแลวหรือไม 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังที่
เคารพ  เนื่องจากโครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  และได
เบิกจายงบประมาณตาง ๆ ในการจัดการเลือกตั้งแลว  จึงสามารถโอนลด
งบประมาณจากโครงการได ขอบคุณครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
สอบถามกรณีการโอนงบประมาณโครงการจัดการเลือกตั้งตามที่ทานนายกฯ ได
ชี้แจงนั้น  เปนรายจายเพ่ือการจัดซื้อบัตรเลือกตั้งและอุปกรณการเลือกตั้งตาง ๆ 
อยากสอบถามวางบประมาณนั้นเปนงบประมาณของ กกต.จังหวัดบุรีรัมย  หรือ
งบประมาณของเทศบาลตําบลกระสัง  หากเราโอนงบประมาณไปแลวจะกระทบ
ตอการจัดการเลือกตั้งของ  กกต.บุรีรัมย หรือไม   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานปลัดในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนทานประธาน และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  สําหรับงบประมาณการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนั้น  เปนงบประมาณของ
เทศบาลตําบลกระสัง  มิใชงบประมาณของ  กกต.จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งเราไดใชจาย
งบประมาณตามโครงการเลือกตั้งไปแลว  มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอน
งบประมาณไปใชเปนรายการอื่นได ขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอีก  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเลยนะ
ครับ  สมาชกิสภาเทศบาลทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด
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คาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน  4  ตัว  
งบประมาณ  47,000  บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11  เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  4  ตัว  
งบประมาณ  47,000  บาท  อนุมัติ 11  เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออก
เสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.3 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ (กองการศึกษา) 
ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ดวยกองการศึกษามีความประสงคใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน  2  รายการ  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม   
1.รายการจัดซื้อโตะปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ  โดยขอ 
โอนเพิ่ม แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการจัดซื้อโตะปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตัว ๆ ละ 4,900  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตัว เปนครุภัณฑท่ีไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   
งบประมาณตั้งไว                                -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน                  -  บาท 
โอนเพ่ิม                                 4,900.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                  4,900.-  บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา          
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณตั้งไว                    1,195,200. -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน        549,826.-  บาท 
โอนลด                                      4,900.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                  544,926.-  บาท 
2.รายการจัดซื้อเกาอี้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ  โดยขอ 
โอนเพิ่ม แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  รายการจัดซื้อเกาอ้ีปฏิบัติงานระดับ
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ปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตัว ๆ ละ 3,500  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ี
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตัว เปนครุภัณฑท่ีไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ   
งบประมาณตั้งไว                                -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน                  -  บาท 
โอนเพ่ิม                                 3,500.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                  3,500.-  บาท 
โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา         
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบประมาณตั้งไว                    1,195,200. -  บาท   
งบประมาณคงเหลือกอนโอน        544,926.-  บาท 
โอนลด                                      3,500.-  บาท 
งบประมาณหลังโอน                  541,426.-  บาท 

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563  ขอ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดย
การโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  จึงเรียนมาเพ่ือขอให
สภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติท่ีเสนอ  เพ่ือใหสภาพิจารณาการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้ง
จายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 1.จัดซื้อโตะ
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900  บาท  2. จัดซื้อเกาอ้ี
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500  บาท  นั้น  มีสมาชิกฯ 
ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอื่นใดหรือไม 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอ
สอบถามหากโอนลดงบประมาณจากหมวดเงินเดือนฝายประจําตามรายการท่ี
เสนอขอโอนดังกลาวแลวนั้น  งบประมาณคงเหลือมีเพียงพอที่จะจายเงินเดือน
จนถึงสิ้นปงบประมาณหรือไม   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 
 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสังที่
เคารพ  สําหรับประมาณการเงินเดือนฝายประจํานั้น  หากโอนลดไปจายเปน
รายการตั้งใหม จํานวน  2  รายการ ตามที่ไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น  
งบประมาณท่ีเหลือเพียงพอสามารถจายเงินเดือนไดจนถึงสิ้นปงบประมาณ 
ขอบคุณครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม 
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ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอีก  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเลยนะ
ครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวด
คาครุภัณฑ  รายการ จัดซื้อโตะปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
4,900  บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - .เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑ รายการ จัดซื้อโตะปฏิบตัิงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
4,900  บาท  อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดอนุมัติ
หรือไมอนุมัติการโอนเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ  รายการจัดซื้อเกาอ้ีปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน - .เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคา
ครุภัณฑ รายการจัดซื้อเกาอี้ปฏิบตัิงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
3,500  บาท  อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัติ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายชัยอนันต  ควรอาจ 
รองประธานสภาฯ 

- เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ผมอยากสอบถามเรื่องปญหาขยะบริเวณตลาด ตั้งแตทานนายกแถลง
นโยบายมารับปากชาวบานวาจะรีบดําเนินการแตทุกวันขยะก็ยังเพ่ิมข้ึนอยู อยาก
ทราบวามีวิธแีกไขปญหาขยะบริเวณดังกลาวอยางไร เพ่ือจะไดรับทราบแนว
ทางแกไขตอไปครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานปลัดฯ หรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของชี้แจงการแกไขปญหาขยะบริเวณตลาด 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานชัยอนันต
ไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขยะบริเวณตลาดนั้น  ในฐานะที่เปนปลัดซึ่งไดรับมอบ
นโยบายการแกไขปญหาจากผูบริหารไดปรึกษาหารอืกับกองสาธารณสุขฯ ขั้นตอน
และกระบวนการท่ีเราจะดําเนินการเก่ียวกับเรื่องขยะ  ก็ไดวางแผนออกมาวาจะมี
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การแตงตั้งคณะกรรมการตลาดเพ่ือใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา  หลังจากที่เรา
คัดเลือกคณะกรรมการตลาดแลว ก็ไดรับทราบปญหาจากคณะกรรมการตลาดวา
กองขยะสวนมากไมใชของพอคาแมคาในตลาดของเรา  สวนใหญจะเปนขยะนอก
พ้ืนที่  และในวันที่  18  มิถุนายน  2564  กอ.รมน.บุรีรัมย  จะเชิญนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปลัด  กํานัน  หัวหนาสวนราชการภายในอําเภอ
กระสัง  ประชุมเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาขยะ  โดยทานนายอําเภอกระสังเปน
ประธานในการประชุม  ซึ่งปญหาขยะที่เกิดข้ึนไมใชปญหาของเทศบาลตําบล
กระสังอยางเดียวแตเปนปญหาของทั้งอําเภอ  ซึ่ง กอ.รมน.บุรีรัมย  จะมาให
ความรูการจัดการขยะจากตนทาง  และจะไดหาแนวทางแกไขรวมกันตอไป  ใน
สวนของเทศบาลก็จะไดมีการแตงตั้งเจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่ดูแลการท้ิงขยะใน
พ้ืนที่เทศบาลตอไป  ซึ่งนโยบายของทานนายกไดมอบหมายใหปฏิบัติการอยาง
เต็มที่เพ่ือแกไขปญหาใหเร็วที่สุดขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานปลัดที่ไดแจงแนวทางแกไขปญหาใหที่ประชุมไดรับทราบ
เบื้องตน  ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุม
หรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ตามที่
เลขานุการสภาชี้แจงผมวาไมคอยเหมาะเพราะทานไมมีสวนในการบริหาร  ตอง
ถามคณะผูบริหารเพราะวาอยางนอยผูบริหารนาจะตอบคาํถามใหชัดเจนมากกวา
ถาเปนการประชุมนอกรอบก็จะเหมาะในการตอบคาํถามนะครับ  แตตอนนี้เปนที่
ประชุมสภาเทศบาลมีการบันทึกมันนาจะดูไมเหมาะ อาจจะใหหัวหนาสวนในการ
แนะนําทีมงานผูบริหารนาจะดีกวาอยางนอยทีมงานผูบริหารจะไดรูขอมูลในการ
ดําเนินการวากาวหนาไปถึงไหนแลวนะครับ  และตามท่ีไดรับแตงตั้งเปนสมาชิก
สภาเทศบาลมา  ยังไมทราบขอมูลจํานวนบุคลากรของเทศบาลในสํานัก/กอง  วา
มีจํานวนเทาใด  และมีใครบาง  จึงขอฝากคณะผูบริหารไดแจงใหสมาชิกไดรับ
ทราบ  เพ่ือการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกกับเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญนายกฯ  ชี้แจงกรณปีญหาขยะ  และขอมูลบุคลากรของเทศบาลตําบล
กระสัง 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- มอบใหสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการจัดทํารายชื่อบุคลากรของเทศบาลตําบล
กระสัง  และแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบ   และสําหรับที่ทานปลัดชี้แจงกรณี
ปญหาขยะบริเวณตลาดนั้นก็สามารถชี้แจงไดเพราะคณะผูบริหารไดมอบนโยบาย
แนวทางการแกไขใหปลัดไปปฏิบัตินะครับ  การแกไขปญหาขยะเราไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตลาดเพื่อใหรับทราบปญหาและรวมกันแกไขแลว  ก็อยากจะขอให
ทานสมาชิกรวมหาแนวทางและเสนอแนะการแกไขปญหาขยะ  เนื่องจากปญหา
ขยะของเรามีมานานหลายปแลว  คณะผูบริหารชุดใหมจะไดเรงดําเนินการอยาง
เต็มความสามารถขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานนายกครับที่ไดชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบแนวทางแกไขปญหา  
สําหรับที่ทานปลัดไดชี้แจงเบ้ืองตนนั้น เพราะกระผมไดอนุญาตใหทานชี้แจงใหที่
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ประชุมไดรับทราบ  มทีานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรือ่งอื่นใดตอ
ที่ประชุมหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ปญหา
บริเวณบอขยะที่มีการกองทับถมท่ีขางถนนและขางเสาไฟฟา  เกรงวาอาจจะเกิด
ปญหาจากความรอนของการเผาขยะบริเวณเสาไฟฟา  สายไฟที่อยูภายในเสาอาจ 
ช็อตได  และสีสะทอนแสงท่ีเสาไฟฟาก็ไหมจนหมด  ฝากทานผูบริหารในเรื่อง
ดังกลาวดวยครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญนายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอขอบคุณทานธรรมรัตนที่ไดแจงใหรับทราบครับ  จะไดมอบใหทานรอง
ธนวัฒน  แจงกองสาธารณสุขฯ  กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบ
ตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานอดิศร  ไดสอบถามบุคลากรของเทศบาล  เบื้องตนขออนุญาตแนะนํา
หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ที่อยูในที่ประชุม   สําหรับจํานวนพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง  พนักงานจางเหมาบริการ  มีจํานวน  110  คน  การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  จะปฏิบัติเต็มเวลาราชการ  
สําหรับพนักงานจางเหมาบริการนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กําหนดในสัญญา
จาง  มีการกําหนดเวลาที่ชัดเจน เชน  คนทําความสะอาดถนน  ปฏิบัติงานชวงเชา  
คนเก็บขยะปฏิบัติงานชวงเชา  ซึ่งจะปฏิบัติงานตามลักษณะงาน  จึงแจงใหสมาชิก
สภาไดรับทราบ  ในสวนของหากพบปญหาหรืออุปสรรค  หรือมีขอสงสัยสามารถ
ซักถามเบื้องตนไดในไลนกลุมสมาชิกสภาเทศบาล โดยสมาชิกในกลุมไลน
ประกอบดวยสมาชิกสภา  หัวหนาสวนราชการทั้งหมดของเทศบาล  ขอบคุณคะ  
และขออนุญาตใหครูปยนันท  ไดแนะนําขอมูลเบื้องตนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลกระสัง  ใหที่ประชุมไดรับทราบคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญครูปยนันทครับ 

นางสาวปยนันท  แซจิว  - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  ดิฉันนางสาวปยนันท  แซจิว  ตําแหนงคร ู เบื้องตนขอแจงขอมูลจํานวน
เด็กนักเรียนในปการศึกษา  2564  มีทั้งหมด  214  คน   ศพด. 2 หอง  รวม  
29  คน  ครูโรงเรียนเทศบาล จํานวน  3  คน  ในสวน ศพด. มี พนักงานครู
เทศบาล  3  คน  พนักงานจางตามภารกิจและทั่วไป  6  คน  พนักงานรายไดของ
สถานศึกษา  3  คน  ภารโรง  1  คน  รวม  16  คน  ขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 
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นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  สําหรับ
ปญหาขยะบริเวณตลาด  ตามที่ไดชีแ้จงเบื้องตนเมื่อรถขยะมาพอคาแมคาในตลาด
ก็จะนําขยะมาทิ้งที่รถขยะ  สวนปญหาขยะสวนมากมาจากนอกพื้นที่  เปนไปได
หรือไมบริเวณท่ีมีการทิ้งขยะนั้นใหเปนสถานท่ีจอดรถ  ซึ่งในชวงเท่ียง หลังจากรถ
เก็บขยะไปแลวก็มีขยะมากองเหมือนเดิม  จึงขอฝากทานผูบริหารวาใหเปนที่จอด
รถไดหรือไม  และจะชวยแกไขปญหาจราจรไดอีกดวย 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอขอบคุณทานมานพที่เสนอใหจัดบริเวณดังกลาวเปนที่จอดรถเพ่ือแกไขปญหา
ขยะและการจราจร  ก็ไดมอบนโยบายการแกไขใหทานปลัดไปบริหารจัดการพื้นที่
ตลาด การจัดระเบียบโตะ และอุปกรณตาง ๆ ในการขายของของพอคาแมคาแลว   
จะไดรีบดําเนินการแกไขตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงเบื้องตน  สําหรับปญหาการจัดระเบียบพ้ืนที่
ตลาดนั้นเปนปญหามานานแลว  เม่ือกอนเคยแกไขซึ่งเกิดจากการปญหาในการ
เดินทางของผูปวยที่มีบานอยูบริเวณน้ัน และประชาชน สัญจร ไปมา ไมสะดวก   
ก็ขอฝากทานนายกฯ แกไขปญหาดังกลาวดวย  ทานใดจะสอบถามหรือ
ปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ
สําหรับซอยศภุวิมลพันธ  2  ซึ่งมีรางระบายน้ําเพียงดานทิศใตฝงเดียว  จึงขอให
พิจารณาดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําดานทิศเหนือดวยเพ่ือแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอให ผอ.วิโรจน  เปนผูชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญ ผอ.วิโรจน  ครับ 

นายวิโรจน  พิพัชรพงษ - สําหรับการสรางรางระบายน้ําบริเวณซอยศุภวิมลพันธ 2  นั้น  ไดมีการตั้ง
งบประมาณในป  2564  แลว  และขณะนี้อยูระหวางกองชางดาํเนินการในสวน
ที่เก่ียวของอยูครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ในการ
ประชุมครั้งที่แลว  เรื่องความสะอาดของพื้นที่เทศบาลบริเวณขางถนนดานทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนกระสังพิทยาคมมีเศษ ใบไมก่ิงไมกองหมักหมมเปนจํานวน
มาก  ก็อยากใหรีบดําเนินการเพื่อใหเกิดความสะอาดเรียบรอย  สวยงาม กอน
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โรงเรียนจะเปดเทอมครับ  และคุมแสนสุขบริเวณศาลาดลเสมอบางบริเวณ
คอนขางมืดเนื่องจากเสาไฟมีระยะหางกันมาก  อยากใหเพ่ิมเสาไฟฟาอีกตนเพ่ือ
เพ่ิมแสงสวางสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนในพ้ืนที่  และไฟฟาที่ชํารุดตาม 
เสาไฟตาง ๆ ขอใหตรวจสอบและแกไขใหดวยครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- สําหรับเรื่องการทําความสะอาดบริเวณถนนขางโรงเรียนกระสังพิทยาคมนั้น  ก็
จะเรงดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสะอาดเรียบรอย  สวยงาม  และจะไดทําความ
สะอาดใหครบทุกพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลกระสังดวย  ในสวนของไฟฟามอบหมาย
ให ผอ.กองชาง  ไดดําเนินการตรวจสอบและแกไขตอไป ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ  ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจง
เรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดแกไขปญหาบริเวณถนนคุมประสานสุนทรธรรม ซอย
บานผูใหญปอม โดยไดมีการเกรดถนนและลงหินคลุก  ซึ่งชวยแกไขปญหาเบ้ืองตน
เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวก  ขอขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน  กระผมนายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   บริเวณถนน
เทศบาล  15  ซอย  1  มีตนหญาขึ้นรกจํานวนมาก  และบริเวณดงักลาวยังไมมี
การวางทอระบายน้ํา  จึงเสนอใหพิจารณาดําเนินการแจงกองชางสํารวจและ
กอสรางทอระบายน้ําตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงเรื่องอ่ืนใดตอที่ประชุมหรือไม 

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 
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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 


