
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสงั 
  สมัยสามัญ    สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕63 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕63   เวลา  ๑4.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง 

…………………………. 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย ประธานสภาเทศบาล อภิชาติ  เรืองจินดาวลัย เขต 1 
2 นายธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา รองประธานสภาเทศบาล ธนวัฒน์  ปทุมวิวัฒนา ” 
3 นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เวง  อิทธิอมรกุล ” 
4 นายชัยอนันต์   ควรอาจ สมาชิกสภาเทศบาล ชัยอนันต์   ควรอาจ ” 
5 นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง ” 
6 นายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ สมาชิกสภาเทศบาล ธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ เขต 2 
7 นายเศรษฐศักย์   ชั้นพรหมงาม สมาชิกสภาเทศบาล เศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม ” 
8 นายสุพศิน  กระแสอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล สุพศิน  กระแสอินทร์ ” 
9 นายอวด  พจน์รัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล อวด  พจน์รัมย์ ” 

10 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล กรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ ” 
11 นายน าชัย     อุบลไกรสีห์ สมาชิกสภาเทศบาล น าชัย     อุบลไกรสีห์ ” 
12 นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน์ เลขานุการสภาเทศบาล ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวฒัน์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรี กิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  
2 นายประพัฒน์   จิตต์ไชยวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ประพัฒน์   จิตต์ไชยวัฒน์  
3 นายสุขอนันต์  เชาว์ชัยพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี สุขอนันต์  เชาว์ชัยพัฒน์  
4 นายบุญช่วย  พ่ึงไพศาล รองนายกเทศมนตรี บุญช่วย  พ่ึงไพศาล  
5 นางรัชตา  สังข์น้อย ผู้อ านวยการกกองคลัง รัชตา  สังข์น้อย  
6 นายวิโรจน์  พิพัชรพงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง วิโรจน์  พิพัชรพงษ์  
7 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ สุชาติ  สมัครสมาน  
8 นางสาวเพ็ญนภา  พร้อมพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธาฯ เพ็ญนภา  พร้อมพิมพ์  
9 นางสาวอภิญญา  นพเก้า หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน อภิญญา  นพเก้า  

10 นายทองหล่อ  ปักเคระเต หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ทองหล่อ  ปักเคระเต  
11 นางสาวปรียาลักษณ์ ธีระชลาลัย หัวหน้าฝ่ายปกครอง ปรียาลักษณ์ ธีระชลาลัย  
12 นางสาวชลิตา     ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน ชลิตา     ผลบุญ  
13 นางสาวนันท์นภัส  แพทย์เจริญ นักทรัพยากรบุคคล นันท์นภัส  แพทย์เจริญ  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

14 นางสาววิชุดา     สินสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชุดา     สินสวัสดิ์  
15 นายวิโรจน์     แก้วสอน ชุมชนคุ้มแสนสุข วิโรจน์     แก้วสอน  
16 นางศรีสุรีย์     เชียงโกมลคีต ประธานชุมชนตลาดใต้ ศรีสุรีย์     เชียงโกมลคีต  
17 นางสาวพรพิมล   กาดรัมย์  พนักงานจ้างทั่วไป พรพิมล   กาดรัมย์  
18 นางธัญญารัตน์   ผลเจริญ พนักงานจ้างทั่วไป ธัญญารัตน์   ผลเจริญ  
19 นางเนาวรัตน์    สีแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป เนาวรัตน์    สีแก้ว  
20 นายฐิติกร     จิรัมย์ เจ้าพนักงานเทศกิจ ฐิติกร     จิรัมย ์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายธนันท์ชัย    อมรไชยพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี - ลา 
 
   เริ่มประชุม  เวลา   14.00  น. 
 

นางสาวศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 

 
 

เรียน  ทุกท่านที่เคารพ  วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง   สมัย
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2563  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้าประชุม  
ครบองค์ประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกระสัง   ผู้อ านวยการกอง  
หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้   
บัดนี้   ได้เวลาตามก าหนดนัดหมายแล้ว คือ  เวลา 14.00 น. ในการนี้ดิฉัน 
นางสาวศรินิธินาถ  จิตรไชยวัฒน์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกระสัง  ขอเรียน
เชิญ  นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระสัง  ได้ขึ้นมา
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและจุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เพ่ือเริ่ม
การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเชิญคะ่ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้า          
ส่วนการงานและเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ส าหรับการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง   สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  
ในวันนี้ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอให้เลขานุการสภาฯ  
อ่านประกาศ  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2  ให้ที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

นางสาวศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศสภาเทศบาลต าบลกระสัง 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563 
                ......................................    

          ตามท่ีเทศบาลต าบลกระสัง ได้มีประกาศสภาเทศบาลต าบลกระสัง เรื่อง 
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2562 และสมัยแรกประจ าปี 2563 ไป
แล้วนั้น 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 22 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
กระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 ก าหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ลงวันที่ 28 มกราคม 2563  ค่ะ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศ  เรียก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2563  ให้รับทราบแล้วนะครับ 
ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย              
ประธานสภาเทศบาล 

วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังนี้ครับ 

เรื่องท่ี  1  สมาชิกสภาเทศบาลลากิจ 
วันนี้ ไม่มีสสมาชิกสภาเทศบาลลากิจนะครับ มีนายธนันท์ชัย อมรไชยพัฒน์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ลากิจ ครับ  

เรื่องที่ 2 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้
ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งที่ประชุมได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ตาม
สื่อทางอินเตอร์เน็ตหรือเวปไซต์ที่เผยแพร่ของทางราชการ และขอให้ทางเทศบาล 
ได้เตรียมความพร้อมหากมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วย ครับ 

เรื่องท่ี  3  การปิดประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งประกาศร่าง
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ข้อ 13 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขต
เลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯ 
(ง) ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ  ตามที่
เห็นสมควร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะ ให้ท าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสิบวันนับตั้งแต่ประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่องที่ 4 ขอขอบคุณทุกท่านในการจัดงานโครงการวันหัวผักกาดขาว  วิถี
ชุมชน  คนสามเผ่า  ของดีเมืองกระสัง  ปี  2563   
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานโครงการวันหัวผักกาดขาว วิ ถี
ชุมชน คนสามเผ่า ของดีเมืองกระสัง ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2563 
ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งปีนี้มีการวิ่งมาราธอนด้วย ได้ออกก าลังกาย
และได้ท าบุญร่วมกัน และในปีต่อ ๆ ไปคงจะได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกครับ  

เรื่องท่ี  5  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2563 

เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ขึ้น
เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นของการก าเนิด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548  
   1.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
อ าเภอกระสัง 
   3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ บทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      สถานที่จัดงาน  
   1. พิธีถวายราชสักการะและกล่าวค าถวายราชสดุดี ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอ
กระสัง 
   2. การแข่งขันกีฬา ณ สนามเทศบาลต าบลกระสัง ซึ่งเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2563  และนัดชิงชนะเลิศวันที่ 18 มีนาคม 2563  
   3. การจัดงานสังสรรค์ ณ ลานสระน้ าหนองกก เทศบาลต าบลกระสัง มีการชม
ดนตรี  รับประทานอาหาร มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา และการประกวดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       การแต่งกาย 
ช่วงเช้า  งานพิธีการแต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาว(สวมหมวก) 
ช่วงบ่าย   งานกีฬา ชุดกีฬาตามสังกัดของแต่ละแห่ง 
ช่วงค่ า     งานสังสรรค์   
เรื่องท่ี 6  การได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
         เทศบาลต าบลกระสัง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามบัญชีรายการงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
         1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
บร.ถ.4-001 ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4 ) มีพ่ืน
ที่ไม่น้อยกว่า 3,530 ตารางเมตร จ านวน 1 สาย งบประมาณ   1 ,180,000   
บาท 
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         2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 9 (เริ่ม
จากถนนเทศบาล 6 – สะพานห้วยจะเมิง) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,483 ตารางเมตร 
จ านวน 1 สาย งบประมาณ  1,494,000  บาท  
         โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดของโครงการ 
         ทั้ง 2 โครงการจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี 2563 นี้ครับ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  ๒๕62 
 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ส าหรับรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2562  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล  ได้
ตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมและเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่งให้
สมาชิกฯ  ทุกท่าน  ได้พิจารณาตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนั้น  มีสมาชิกฯ ท่านใด
จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้วนะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2562  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

3.1  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2563 

ขอเชิญเลขานุการสภา ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการประกาศ  ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้ที่ประชุมทราบ  ครับ 

นางสาวศรีนิธนิาถ จิตรไชยวฒัน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน  ประธานเทศบาลต าบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 
และข้อ 22/1  วรรคท้าย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30 
วัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งข้อระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  ให้ทุกท่านทราบไปแล้วนะครับ  ต่อไปขอเชิญ
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
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นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
เทศบาลต าบลกระสัง   มีความประสงค์แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลกระสัง  มี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563  เทศบาลต าบลกระสัง รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

เหตุผล 
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิม เติมพร้อมเหตุผลและความจ า เป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

       เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงเสนอญัตติ เรื่อง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2563 เทศบาลต าบลกระสัง  ต่อสภาเทศบาลเพ่ือทราบ   

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 

สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ  นายกเทศมนตรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1/2563  เรียบร้อยแล้วนะครับ 
เป็นการแจ้งเพ่ือทราบนะครับไม่ต้องขอมติที่ประชุม  

รับทราบ    

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

3.2  เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

       ขอเชิญเลขานุการสภา  ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้ที่ประชุมทราบ  ครับ 



 -  7  - 

นางสาวศรีนิธนิาถ จิตรไชยวฒัน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เรียน  ประธานเทศบาลต าบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ12 (3)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว    และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ  เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ทุกท่าน
ทราบแล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมตรี ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบ 
ครับ 

  
นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ที่เคารพ 

  ด้วยเทศบาลต าบลกระสัง มีความประสงค์เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
กระสังรับทราบ มีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กระสัง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2562 

เหตุผล 

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61 ข้อ12 (3)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบและเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของ
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นายอภิชาต เรืองจินดาวลัย   
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายสุชาติ  สมัครสมาน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
และแผนงาน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง   จึงเสนอญัตติการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสังต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
ทราบ ครับ 

ส่วนรายละเอียดสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขอมอบหมายผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ครับ 
 
ขอเชิญนายสุชาติ สมัครสมาน ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ 
 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกระสัง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้สรุปผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 
2562)  ดังนี้ 
 จุดมุ่งหมายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กระสัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 นอกจากจะมีไว้เพ่ือประเมินศักยภาพ
ของเทศบาลในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์แล้ว  ยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอจากการตรวจสอบประเด็น
การประเมินจากคณะอนุกรรมการได้เสนอในที่ประชุมในส่วนของคณะกรรมการ
ติดตามฯ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการประเมิน evaluation ผลการประเมิน
นั้นน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรและการบริการได้อย่างดี  เพราะจะท า
ให้ทราบถึง  จุดด้อย  จุดเด่น  ความคุ้มค่า ความสอดคล้องในบริบทของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง  ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูล
ต่อคณะผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล   หรือแม้แต่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

1. ศักยภาพในการน าโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลมาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อด าเนินการ 

- จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)   ทั้งสิ้น 204  โครงการ งบประมาณ  49,038,548 บาท (สี่สิบเก้า
ล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) สามารถน ามาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ได้  104  โครงการ  
งบประมาณ 22,854,770 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย    
เจ็ดสิบบาทถว้น)  

2. ความส าเร็จในการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562    

 - โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น ามาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 104  
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โครงการ มีการก่อหนี้/ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
จ านวน  61  โครงการ จ านวนเงินงบประมาณ  15,360,881   บาท(สิบห้า
ล้านสามแสนหกหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง    
  ๑.โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอน
งบประมาณเพ่ิมในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหาร
งบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
รอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว 
ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ๓.โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไป
จากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ เ พ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
  ๕.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลกระสัง  ให้มากขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนิน
โครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบล
กระสัง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลกระสัง 
และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการ
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน 
ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจน
ด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.1 เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และสมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล   ได้แจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดวันประชุม
สภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบครับ 

นางสาวศรีนิธนิาถ จิตรไชยวฒัน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ              
ทุกท่าน  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประกอบด้วย 
1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา  24 ก าหนดไว้ว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  4  สมัย  
และก าหนดให้มีเวลาไม่เกินสมัยละ  30 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจาก  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 
การก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี  และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่น  จัดท าเป็นประกาศพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งระเบียบการก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
ให้ที่ประชุมทราบแล้วนะครับ   ดังนั้น  ผมขอน าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือพิจารณาก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  สมัยที่ 3  
สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ.2563  และวันเริ่มประชุม  สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจ าปี  พ.ศ.2564  เชิญท่านสมาชิก  เสนอครับ   

นายชัยอนันต์  ควรอาจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 
 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกระสังที่ เคารพ  ผมนายชัยอนันต์  ควรอาจ  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เขต 1  ผมขอเสนอระยะเวลาวันประชุม  สมัย
สามัญ  ประจ าปี  แต่ละสมัยให้มีระยะเวลา  30  วัน  ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ ที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  โดยก าหนดวัน
เริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละสมัย ดังนี้ครับ 

สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563   
สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 30 สิงหาคม  2563   
สมัยที่ 4  ประจ าปี  2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563   
สมัยแรก ประจ าปี 2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ - 2  มีนาคม  2564   
 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผู้รับรองด้วยครับ 2 ท่านครับ 
1.นายธนวัฒน์   ปทุมวิวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2.นายอวด   พจน์รัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
มีผู้รับรอง 2 ท่าน ถูกต้องนะครับ  มีท่านใดจะเสนอเป็นวันอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 โปรดยกมือครับ 
(10 เสียง) ขอถามต่อนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม
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สามัญ ประจ าปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  โปรดยกมือ
ครับ (ไม่มี) 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบก าหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564  เห็นชอบ 10 
เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

สมัยที ่2  ประจ าปี 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2563   
สมัยที ่3  ประจ าปี 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 - 30 สิงหาคม  2563   
สมัยที ่4  ประจ าปี  2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563   
สมัยแรก ประจ าปี 2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ - 2  มีนาคม  
2564   

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.2   ญัตติ   เรื่อง   การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นของอ าเภอกระสัง)       
ก่อนที่จะเสนอญัตติ  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ไดแ้จง้ข้อระเบียบเกี่ยวกับ
การด าเนินการการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นตัวแทน
จากสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตอ าเภอกระสัง  

นางสาวศรีนิธนิาถ จิตรไชยวฒัน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   ทุกท่าน    

      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 10 (2) ก าหนดว่า แจ้งให้สภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในเขต
อ าเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน 

       นายอ าเภอกระสัง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแจ้ง
ประธานสภาท้องถิ่น ให้เรียกประชุมสมาชิกสภา เพ่ือคัดเลือกผู้แทนแห่งละหนึ่ง
คน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของอ าเภอ) แล้วให้รายงานผลการคัดเลือกผู้แทนให้อ าเภอกระสังทราบ
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0718/ว218 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

ตามระเบียบฯที่เลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  การคัดเลือกตัวแทน
จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เพ่ือเป็นตัวแทน 1 คน และไปคัดเลือกใน
ระดับอ าเภอให้เหลืออ าเภอละ 1 คน อีกครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอ
ญัตติ ครับ 
 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ 
        ด้วยเทศบาลต าบลกระสัง  มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอญัตติ  ขอให้สภา
เทศบาลต าบลกระสัง ได้คัดเลือกตัวแทน 1 คน เพ่ือร่วมเป็นกรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัดบุรีรัมย์    โดยมีหลักการและเหตุ  ดังนี้ 
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นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายธรรมรัตน์ สมบูรณ์การ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

 
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย
ประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

  

   

หลักการ 

     กองวิชาการและแผนงาน ได้รับแจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0718/ว
218 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอ าเภอกระสัง) ซึ่งคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 28 มีนาคม 
2563 และต้องด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน   

เหตุผล 

      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 10 (2) ก าหนดว่า แจ้งให้สภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในเขต
อ าเภอ ยกเว้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแห่งละหนึ่งคน 
       
      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  จึงเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลกระสัง
เพ่ือคัดเลือกตัวแทน 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในระดับ
อ าเภอกระสัง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือก   ครับ 
 
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้คัดเลือกตัวแทนแห่ง
ละ 1 คน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการในระดับอ าเภอ ขอเชิญที่ประชุมเสนอ
รายชื่อ พร้อมขอผู้รับรอง 2 ท่าน ด้วยครับ เชิญครับ 
 
เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ 
ผมนายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนาย     
กรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เป็นคณะกรรมการ    
ธรรมาภิบาลประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ตัวแทนจากเทศบาลต าบลกระสัง ครับ 
 
ท่านธรรมรัตน์ สมบูรณ์การ ได้เสนอชื่อ นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ ขอผู้
รับรองด้วยครับ 2 ท่าน 
1.นายสุพศิน  กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2.นายเวง    อิทธิอมรกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่  

      มี /  ไม่มี 

หากไม่มีท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภา นะครับ  
ท่านใด เลือกให้ นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการธรร
มาภิบาลประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ โปรดยกมือครับ จ านวน  10  เสียง  ท่านใด ไม่
เลือก โปรดยกมือครับ จ านวน.........-..........เสียง  ท่านใด  งดออกเสียง - ไม่มี 
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มติที่ประชุม 

 
 
 

 
ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ เลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง 
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เลือก(ผู้แทน
สมาชิกสภาท้องถิ่นของอ าเภอ)  นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศ์เจริญ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต  2   เห็นชอบ    10  เสียง  ไม่เห็นชอบ     -     เสียง  งดออก
เสียง    -   เสียง 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

4.3  ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
      ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะเสนอญัตติ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งข้อ
ระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนครับ  เชิญเลขานุการสภา ครับ 

นางสาวศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  
 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะการ  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือนร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด วรรคท้ายของข้อ 89 ทั้งนี้ ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า  และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  
   

นายอภิชาติ   เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล  ได้แจ้งข้อระเบียบฯ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมให้ทุก
ท่านได้รับทราบกันไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี เสนอญัตติต่อที่ประชุม  ครับ 

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์
ประธานสภาเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกระสัง สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ  
ก่อนที่จะเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  2563  ผมขอ 
รายงานยอดเงินสะสม  ดังนี้ ครับ 
เงินสะสมทีน่ าไปใช้ได้   
ณ วันที่  31  มกราคม  2563                 =   16,692,588.96   บาท 
หัก  
 กันเงินค่าใช้จ่ายประจ า  3  เดอืน              =    5,052,353.10    บาท 
 กันเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 10%       =    5,000,000.00    บาท 
 เงินฝากบัญชี ก.ส.ท. ประจ าปี  2562         =      243,428.11    บาท 
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คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้             =   5,047,077.51    บาท  

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  กระผมจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปี  2563  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลกระสัง  พิจารณาอนุมัติ  โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
กองช่าง 
จ านวน 1 โครงการ เงินงบประมาณท้ังสิ้น   495,000.-  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 

หลักการ 
            ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
จ านวน 1 โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3(เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 1 
– ประตูโรงเรียนกระสังพิทยาคมฝั่งตะวันตก)                                              
-ปริมาณงานผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 11.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ปริมาณผิวจราจรช่วงที่ 2 กว้าง 10.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาวรวม  91.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
927.88  ตารางเมตร พร้อมวางคันหินส าเร็จรูป 2 ข้างทาง งบประมาณท้ังสิน 
495,000.-   บาท  ตามแบบเทศบาลต าบลกระสัง                                     
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2563 ล าดับที่ 9 หน้าที่ 21 

เหตุผล 
           เนื่องจากเทศบาลต าบลกระสัง มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนและไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินสะสม 1 โครงการ เป็นโครงการ
ที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง (แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565) 
และมีเงินสะสมคงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเทศบาล  

          เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลสามารถบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน และการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โครงการดั งกล่ าวอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 การ
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อ89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
และและแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
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    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสังเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน   1   โครงการ  เงินงบประมาณท้ังสิ้น  1,406,000.- บาท (หนึ่งล้าน 
สี่แสนหกพันบาทถ้วน) 

หลักการ 

         ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล                     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔9๖  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนี้ 

         1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจร  
พร้อมขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากถนนเทศบาล 14–
ถนนแยกเทศบาล 19) 
- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า ขนาด Dia. 0.80 เมตร  301 ท่อน  พร้อมบ่อ
พักฝาเสมอผิวจราจร 33 บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. 2 ฝั่งทาง กว้าง 
1.00-2.50 เมตร ยาวรวม 665.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 1,079 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง   1,406,๐๐๐.-  บาท 
( หนึ่ ง ล้ า นสี่ แ ส นหก พัน บาทถ้ ว น )  ต ามแบบ เทศบา ลต า บล กร ะสั ง                              
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
1/2563 ล าดับที่ 1 หน้า 19 
                                             เหตุผล 

          เนื่องจากเทศบาลต าบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับการแจ้ง
จากประชาชนในพ้ืนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการระบายน้ าของ
เทศบาล  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ผลดีต่อประชาชนและเป็นการบริการชุมชนและสังคมตลอดจนบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ดังกล่าว 
          เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลสามารถบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนและการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โครงการดังกล่าวอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  การ
จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสังเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ  นายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมต่อที่ประชุมแล้ว  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ครับ             
เชิญครับ  

นายสุพศิน  กระแสอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผม นายสุพศิน  กระแสอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลกระสัง เขต 2  ขออภิปรายสนับสนุนการจ่ายเงินสะสม ที่นายก 
เทศมนตรีได้เสนอญัตติ   โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมฝาบ่อ
พักเสมอผิวจราจรพร้อมขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ถนนเทศบาล 3(เริ่มจากถนน
เทศบาล 14-ถนนแยกเทศบาล 19)  ของกองสาธารณสุข  เพราะเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกสบายมากขึ้น c
และการก่อสร้างท่อระบายน้ าจะช่วยให้การระบายน้ าได้รวดเร็วมากข้ึน ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณสุพศิน  กระแสอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  เหน็ด้วยกับการจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

เรียน ประธานสภาเทศบาล  ที่เคารพ  ผม นายเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขออภิปรายสนับสนุนให้จ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างทั้งของกองช่าง และกองสาธารณสุข เนื่องจากเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และให้ประชาชนได้มีถนนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  ดังนั้น  ผมจึงขอสนับสนุนให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณเศรษฐศักย์  ชั้นพรหมงาม  อภิปรายสนับสนุนการเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการทั้ง  2 โครงการ  มีสมาชิกทา่นใดจะเสนออีกหือไม่ครับ เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียน  ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ  ผม  นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 1 ผมขอสนับสนุนการเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมที่
นายกเทศมนตรีได้เสนอมาทุกโครงการครับ  เพราะโครงการดังกล่าวที่เสนอมา
นั้น  ล้วนเป็นประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุก
โครงการ  ดังนั้น  ผมจึงเห็นด้วยและสนับสนุนการจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการ
ครับ ซึ่งหากมีงบประมาณเพียงพออยากให้ทางคณะผู้บริหารได้กระจายให้ครบ
ทั้งสี่หมู่บ้าน เป็นการดูแลประชาชนในพื้นท่ีได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

คุณสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  อภิปรายสนับสนุนการ
เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทุกโครงการนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม่ครับ(ไม่มี)  หากไม่มีท่านใดเสนอ  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล
ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ครบองค์ประชุมหรือไม่ เพ่ือที่ผมจะขอ
มติที่ประชุม ครับ 
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นางสาวศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน์  
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  11  ท่าน ครบองค์ประชุม ค่ะ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาลนับจ านวนแล้วครบองค์ประชุมนะครับ ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้จ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของกองช่าง  โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนนเทศบาล 3(เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 1 – ประตูโรงเรียนกระสัง
พิทยาคมฝั่งตะวันตก)โปรดยกมือครับ (10 เสียง)  ขอถามต่อครับ  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  โปรดยกมือครับ (ไม่มี)   

มติที่ประชุม 

 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม                         

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เห็นชอบ  10 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ของกองสาธารณสุข โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
บ่อพักเสมอผิวจราจร  พร้อมขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ถนนเทศบาล 3 (เริ่ม
จากถนนเทศบาล 14–ถนนแยกเทศบาล 19)  โปรดยกมือครับ (10 เสียง)  ขอ
ถามต่อครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โปรดยกมือครับ (ไม่มี)   
   
ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เห็นชอบ  10 เสียง  ไม่เห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่อง  อ่ืนๆ 

ในวาระอ่ืนๆ นี้  มีท่านใดจะเสนอหรือหารือต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                
ทุกท่าน ผมขอเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอถามเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลต าบลกระสังของเรา ซึ่งในตอนนี้จะเห็นว่าช่วงเย็นๆ หรือเวลาตอน
กลางคืน จะมีควันไฟจากกองขยะที่เผาไหม้ ส่งกลิ่นเหม็นไปยังบ้านเรือนของพ่ี
น้องเรา ควันไฟจากบ่อขยะปกคลุม เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ และบดบัง
ทัศนียภาพ บดบังการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณนั้น อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้ครับ เลยอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้
ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และได้ช่วยหาแนวทางด าเนินการให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
 



 -  18  - 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านธรรมรัตน์  สมบูรณ์การ ได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ่อขยะ 
เชิญนายกเทศมนตรีไดช้ี้แจ้งในเรื่องนี้ เชิญครับ  

นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์ 
นายกเทศมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้สอบถามได้ช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ ของ
พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ ผมขอชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะ ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ขอใช้ที่ดินตามมาตรา 9 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์  เมื่อเร็วๆ มานี้ทางกองสาธารณสุขได้ติดตามเรื่อง ขณะนี้เรื่องไปถึง
ส านักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว และได้แจ้งว่าไม่ขัดข้องแต่ให้อ าเภอกระสัง
สอบเขตพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีส่วนราชการใดจะขอใช้พ้ืนที่โคกหนองแต้ หมู่ที่ 
2 นี้ ส่วนในเรื่องงบประมาณที่เราจะเข้ามาบริหารจัดการ เทศบาลฯ ได้บรรจุ
งบประมาณในส่วนนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เรียบร้อย
แล้ว รอแต่การอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากผู้มีอ านาจอนุญาตกลับมา เทศบาลฯ ก็จะ
ได้เข้าไปบริหารจัดการเรื่องบ่อขยะนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนที่โคกหนองแต้ หมู่ที่ 2 ต าบลกระสังนี้ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดให้ท าได้  ครับ  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาล
ต าบลกระสัง โคกหนองแต้ หมู่ 2 ไปแล้วนะครับ ก็รอให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่เรียบร้อยก่อน เทศบาลฯ จึงจะได้ด าเนินการตามแผนงานได้นะครับ  มี
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ หรือจะเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละส านัก/กอง  เชิญครับ 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี  

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีได้รับเรื่องที่ท่านธรรมรัตน์  เสนอมาแล้วนะครับ  มีสมาชิก
ท่านใดจะหารืออีกหรือไม่  (ไม่มี )  ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี   ผมขอขอบคุณ
นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ผมขอปิดประชุมครับ 

 

 
 ปิดประชุม  เวลา  16.10  น.       
                  
 
              (ลงชื่อ)                                   ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

                   (นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน์) 
                       ปลัดเทศบาลต าบลกระสัง 
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 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่            มีนาคม   2562 
 
 
     (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายเวง  อิทธิอมรกุล) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงษ์เจริญ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายธรรมรัตน์   สมบูรณ์การ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกระสัง 
 
 
    สภาเทศบาลต าบลกระสัง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2    ประจ าปี       
    2563   เมื่อวันที่             พฤษภาคม  2563   
 
 
 
     (ลงชื่อ)    ประธานสภาเทศบาล 
             (นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย) 
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