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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2564 

    วันจันทรที่  9  สิงหาคม  2564   เวลา  10.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

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

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

ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
ผูเขารวมประชุม 

1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย นายกเทศมนตรีฯ  

2 นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ  

3 นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีฯ  

4 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ เลขานุการนายกฯ  

5 นายบุญชวย  พึ่งไพศาล ที่ปรึกษานายกฯ  

6 นางสาวอัญชลี   เผือกพนัธ รองปลัดเทศบาล  

7 นายมานะ  นุสันรัมย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

8 นางรัชตา   สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง 

9 นายวิโรจน   พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

10 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 11 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศกึษา 
 12 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางสาวอภิญญา  พรอมพิมพ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
14 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
15 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
16 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
17 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
18 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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ผูไมมาประชมุ 
1 นายธรรมรัตน  สมบรูณการ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

  
 ผูมาประชุม         12  คน 
 ผูไมมาประชมุ        1  คน 
 ผูเขารวมประชุม    18  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  กระผมขอประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
1.1  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําป  
2564  กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอใหเลขานุการสภาฯอาน
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ใหที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ประกาศเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง  ไดมีประกาศ
สภาเทศบาลตําบลกระสัง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง ลง
วันที่ 7  พฤษภาคม  2564  โดยไดกําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามญั สมัยที่  
2  ประจําป 2564  ตั้งแตวันที่ 30  กรกฎาคม – 28  สงิหาคม  2564  นั้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับขอ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2564 กําหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 30  กรกฎาคม 
– 28  สิงหาคม  2564  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันที่   
23   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  ลงชื่อ  นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน   
ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องแจงใหที่ประชุมรับทราบเรื่องที่  2  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปหลวง  เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2564จึงขอเชิญชวนผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
ผ านระบบออนไลนที่ เ ว็ บ ไซต ของจั งหวัดบุ รี รั มย   www.buriram.go.th  
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ระหวางวันที่ 1 – 15  สิงหาคม  2564  และประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนที่
ไดรับทราบ  โดยในปนี้งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุมของเจาหนาท่ีและประชาชน
เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการดานสาธารณสุขในการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ของศูนยบริหารสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)  
เรื่องที่  3  แนะนําพนักงานเทศบาล โอน(ยาย) จํานวน  2  ทาน 
1. นายนิติธรรม  แกลวกลา  ตําแหนงนิติกรชํานาญการ  โอนยายมาจากเทศบาล
ตําบลพลับพลาชัย  อําเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย เชิญแนะนําตัวตอที่
ประชุมสภาฯ 

นายนิติธรรม  แกลวกลา - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  คณะผูบริหารเทศบาล  และสมาชิก
สภาผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายนิติธรรม  แกลวกลา  ตําแหนงนิติกรชํานาญ
การ  ดีใจที่ไดยายกลับมาทํางานที่เดิมและยินดีรับใชทุกทานขอบคุณครบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

2. นางสาวฐิตาพร  ควรอาจ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โอนยายมา
จากองคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี เชิญ
แนะนําตัวตอที่ประชุมสภาฯ 

นางสาวฐิตาพร  ควรอาจ - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  คณะผูบริหารเทศบาล  และสมาชิก
สภาผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวฐิตาพร  ควรอาจ  ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน  ยายมาจากองคการบริหารสวนตําบลวังทาชาง อําเภอกบินทร
บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ดีใจที่ไดกลับมาทํางานใกลบานก็จะตั้งใจทํางานใหดีที่สุด 
ขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไมเขารวมประชุม  ดังนี ้
1. นายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  
เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดแกไขเปลี่ยนแปลง  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันที่  11  
มิถุนายน  2564  ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  3.1  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่  1  พ.ศ.2564 ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่



 

4 

 

ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง
ทุกทาน   
ดวยเทศบาลตําบลกระสังมีความประสงคแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจําป  2564 โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด  5  ขอ  24  ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  
อําเภอ  หนวยงานที่เก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

เหตุผล 
เทศบาลตําบลกระสังไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1  พ.ศ.2564  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
กระสังและประชาคมทองถ่ินเห็นชอบ  และไดรับอนุมัติจากผูบริหารและ
ประกาศใชแลวเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2564   เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาทองถ่ิน และประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  จึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ   

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.1  การพิจารณารางเทศบญัญตังิบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
กอนที่สมาชิกสภาฯ จะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2565  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดแจงขอระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวของใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563   
หมวด  3  วธิกีารจัดทํางบประมาณ 
ขอ 23  วรรคสอง  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว  ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทํา
เปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อผูบริหาร
ทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันที่  15  สิงหาคม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ 45  วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไมได  และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
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นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น 
ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ใหท่ีประชุมสภาทองถิ่น
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลง
มติกอนที่สมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมไดรับทราบเบ้ืองตน
แลวนั้น  ขอเชิญทานนายกฯ  ผูเสนอญัตติไดชี้แจงรายละเอียด  หลักการและ
เหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบรหิารทองถิ่นของเทศบาลตําบลกระสัง จะไดเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกระสังอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลกระสัง จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จํานวน  39,986,508.90 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม           จํานวน  48,110,592.90 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,113,355.15 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 
                   0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 9,362,909.58 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 รายรับจริง จํานวน 42,653,487.60 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร                                401,734.86 บาท 
          หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 333,208.64 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน          1,295,064.48 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย   0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                         35,345.28 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน                           2,660.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                  19,161,302.34 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                  21,424,172.00 บาท 
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   2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,682,256.00 
บาท 
   2.3 รายจายจริง จํานวน 38,850,840.58 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง              7,730,229.95 บาท 
 งบบุคลากร  16,082,347.00 บาท 
 งบดําเนินงาน  11,491,963.63 บาท 
 งบลงทุน              1,123,500.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     2,413,000.00 บาท 
 งบรายจายอ่ืน            9,800.00 บาท 
   2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 
2,682,256.00 บาท 
   2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท 
   2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
   2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท            
      ดงันั้นเทศบาลตําบลกระสัง  จึงขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการเสนอญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ดังนี ้

หลักการ 
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้  เรียกวา  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  2564  เปนตนไป 
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น  49,400,000  บาท โดยประมาณการรายรับ 49,400,000  บาท  
ดังนี้ 
หมวดภาษีอากร                                        1,200,000  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต           400,000  บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน                             1,520,000  บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                    132,000  บาท 
หมวดรายไดจากทุน                                         3,000  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                                     21,980,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                              24,165,000  บาท 
ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  49,400,000  บาท  โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
1.ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป                           13,348,800  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 2,017,020  บาท 
2.ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา                                   12,757,396  บาท 
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แผนงานสาธารณสุข                        5,132,440  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห                       20,000  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน                   4,760,200  บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   1,864,580  บาท 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  125,000  บาท 
ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       1,071,000  บาท 
ดานการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง                             8,303,564  บาท 

เหตุผล 
         การจัดทํางบประมาณรายจายดังกลาว  เพ่ือใชในการดําเนินงานตาม
นโยบายที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระสัง  ตลอดปงบประมาณ  
พ.ศ.2565  จึงไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2565  เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาเห็นชอบตอไป  ทั้งนี้
รายละเอียดรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ทานไดตรวจสอบรายละเอียดแลวนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2      
ขอสอบถามการเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ไดนําแนวทางตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  และ
หนังสือสั่งการเรื่องการซักซอมวิธีการจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.2565  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนแนวทางการ
จัดทําหรือไม   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  สําหรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2565  ที่เสนอใหสภาไดพิจารณานั้น  ไดดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และไดจัดทําตามแนวทางหนังสือสั่งการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

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

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 11  คน ครบองคประชุมคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลว  ครบองคประชุมนะครับ  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด  
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  แหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 10 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบวาระที่หนึ่งรับหลักการแหงรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   วันท่ี  9  
สิงหาคม  2564  เวลา  10.27  น. เห็นชอบ 10 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สําหรับวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่สาม ขั้นลงมติ  ขอใหเลขานุการ
สภาฯ  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายใหที่ประชุมไดรับทราบ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ  49  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว  ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไป
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สองใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร  ในการ
พิจารณาวาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม 
และสําหรับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอ 103  คณะกรรมการสภาทองถิ่น  มี  2  ประเภท  คือ (1) คณะกรรมการ
สามัญ  ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน 
ขอ 107 ภายใตขอบังคบัขอ 103  วิธีเลอืกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน  ให
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีที่สภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรอง 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบใหที่ประชุมไดรับทราบแลว  แยกไดเปน  2  
ประเด็น  คือ 
1. กําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวนไมนอยกวา 3 แตไมเกิน 7 คน 
2. การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ  จึงขอใหท่ีประชุมเสนอกําหนดจํานวน
คณะกรรมการแปรญัตติกอน  ขอเชิญครับ 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ขอ
เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  3  คน  ครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง   
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
สอบถามมีผูใดเสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่  นายทวิท     
สุมานิตย  เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  3  คน  นะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
จํานวน  3  คน  โดยจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนนะครับ  ขอเชิญ
สมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1   ขอเชิญครับ 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอเสนอ  นายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  คนที่  1  ครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง   
1. นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
2. นายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
สอบถามมีผูใดเสนออีกหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่   นายมานพ  
สัมมาวรกิจ  เสนอ นายชัยอนันต  ควรอาจ รองประธานสภาฯ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
คนที่  1  นะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2   ขอเชิญครับ 
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นายบุญธง  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ขอเสนอ  นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  คนที่  2  ครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง   
1. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
2. นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
สอบถามมีผูใดเสนออีกหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่  นายบุญธง  
สมบูรณการ เสนอ นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  คนที่  2  นะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3   ขอเชิญครับ 

นายบุญเสริม  นุการรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ขอเสนอ  นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  คนที่  3  ครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง   
1. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
2. นายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
สอบถามมีผูใดเสนออีกหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่   นายบุญเสริม  
นุการรัมย  เสนอ นายเวง  อิทธิอมรกุล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 เปน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  คนที่  3  นะครับ 
สรุปคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  3  ทาน  ประกอบดวย 
1.นายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาล 
2.นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
3.นายเวง  อิทธิอมรกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
ลําดับตอไปขอใหสภาฯ พิจารณากําหนดระยะเวลาการเสนอคําแปรญัตติไมนอย
กวา 24 ชม.นับตั้งแตวันที่มีมติรับหลักการ ตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
ฯ ขอ 45 โดยขอแจงวาสมัยประชุมสมัยนี้มีระยะเวลาสิ้นสุดการประชุมสภาใน
วันที่ 28  สิงหาคม 2564 จึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ กําหนดวันเสนอคําแปร
ญัตติ  ขอเชิญครับ 
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นายชัยอนันต  ควรอาจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทกุทาน กระผม นายชัยอนันต  ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาล  ขอ
เสนอระยะเวลาในการรับคาํเสนอคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  3  วัน  ตั้งแตวันที่  10 – 12  
สิงหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ  หองสํานักปลัดเทศบาลตําบล
กระสัง  ครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอผูรับรอง   
1. นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
2. นายบุญเสริม  นุการรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
สอบถามมีผูใดเสนออีกหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนออีกถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่  นายชัยอนันต  
ควรอาจ  รองประธานสภาเทศบาล  เสนอกําหนดวันรับคําเสนอคําแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  จํานวน  3  
วัน  ตั้งแตวันที่  10 – 12  สงิหาคม  2564  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ  
หองสํานักปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ  แตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ  และกําหนดระยะเวลาในการรับคําเสนอคําแปรญัตติฯ ไปเรียบรอยแลวนะ
ครับ   สําหรับการนัดประชุมและเปดประชุมขอใหเลขานุการสภาไดแจงระเบียบ
ใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ 109  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกให
เปนหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่น  ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้น ๆ  ในการ
ประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบดังกลาว  ดิฉันนางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน  เลขานุการสภาเทศบาล  
จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  เวลา  
14.30  น.  ณ  หองกิจการสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เพ่ือใหคณะกรรมการแปร
ญัตติเลือกประธานและเลขานุการฯ ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการแปรญัตติฯ  จึง
ขอแจงคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดรับแตงตั้งท้ัง  3  ทานรบัทราบนะคะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบการนัดประชุมและไดนัดคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ประชุมเพื่อเลือกประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติไปแลวนะครับ  
สําหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครัง้ที่  2  เพ่ือพิจารณาวาระที่สอง
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ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่สามข้ันลงมติ  ขอกําหนดนัดวันประชุมในวันที่  24  
สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
จึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต  1  
เรื่องที่ 1 ก็คือเรื่องของ Big cleaning Day ครับซึ่งเราเคยปฏิบัติมาแลวก็เปนการ
กําหนดกิจกรรมที่ไมแนนอนครับ  อยากใหกําหนดเปนกิจกรรมที่แนนอนครับ
เพราะเรื่องของความสะอาดเรียบรอยเปนเรื่องที่เราควรจะชวยกันดูแล  ซึ่ง
กิจกรรมท่ีเราทํามาชมุชนก็ไดชื่นชมในการดําเนินการนะครับ  อาจจะเปลี่ยน
รูปแบบไมตองจําเปนตองลงไปปฏิบัตทิุกคนอาจจะแบงเปน 20-30 คน เรื่องท่ี 2 
เปนเรื่องอุบัติเหตุเสนทางระหวางบานหนองลิงเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม มีรถตก
ถนนคันหนึ่งเหตุก็อาจจะเพราะไมมีสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาทางนั้นเปนทางทุงนาก็ทํา
ใหเกิดเหตุ  อยากจะใหทางเทศบาลหาสิ่งกีดขวางเพ่ือแสดงวาทางนี้เปนทางทุงนา
หรือวาทางท่ีไปไมไดแสดงใหเห็น  อีกเรื่องปายยินดีตอนรับของเทศบาลมีตนไม
ขึ้นมาบังทําใหมองไมเห็น ก็ขอใหพิจารณาแกไขหรือปรับปรุงดวยครับ  เรื่องขยะ
ที่ผานมามีพนักงานเราไปดูแลเรื่องกองขยะตรงบริเวณบานหนองแตก็ไมคอยจะมี
คนนําขยะไปทิ้ง  แตตอนนี้เห็นคนนําขยะไปทิ้งบริเวณขางถนนทําใหสกปรกดูแลว
ไมสวยงาม   เวลาฝนตกน้ําจะขังมีกลิ่นเหม็นก็ขอใหชวยพิจารณาแกไขดวย  อีก
เรื่องโรคโควิด 2019  ถาเปนไปไดอยากจะใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ  
แจงสถานการณจํานวนผูติดเชื้อหรือขอมูลตาง ๆ ภายในพื้นที่ใหรับทราบดวย  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  เรื่องที่  1  Big cleaning Day ขอเรียนวาความจริงเราจะทํากิจกรรมในวัน
พรุงนี ้ แตไดรับหนังสือจากทางจังหวัดนะครับ  วาใหรวมกลุมไมเกิน 20 คน  จึง
ไดพักกิจกรรมไปกอน ขอแจงใหทราบวาเราไมสามารถกําหนดวันเวลาที่แนนอนได 
และสําหรับโครงการนี้จะไมหยุดดําเนินการนะครับ  เราจะไปทําตอไปเรื่อยๆ
จนกวาบานเมืองเราจะเปนระเบียบเรียบรอย  สวยงาม สะอาด 
เรื่องที่ 2 เสนทางดังกลาวจะไดแจงใหกองชางดําเนินการตรวจสอบและแกไข
ตอไป     
เรื่องที่ 3 เรื่องปายเทศบาลตําบลกระสังจะไดแจงใหกองชางและสํานักปลัด
ดําเนินการสํารวจ  ปายใดท่ีชํารุดที่เปนของเทศบาลก็ใหดําเนินการรือ้ออกให
เรียบรอยตอไป   
เรื่องที่ 4 เรื่องขยะก็ตามท่ีไดเสนอใหสภาพิจารณาเทศบัญญัติ 2565  ในการตั้ง
งบประมาณจัดซื้อรถตีนตะขาบนะ  เพ่ือชวยแกไขปญหาการบริหารจัดการขยะ
บริเวณบอขยะได  แตสําหรับการแกไขปญหาขยะตองใชเวลาไดนะครับ  ซึ่งเราได
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มีนโยบายและการวางแผนการจัดการไวแลว  คณะผูบริหารก็จะพยายามแกไข
อยางเต็มที่นะครับ 
เรื่องโรคโควิด 2019 ขอใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานขอมูล
สถานการณภายในพื้นที่เทศบาลตําบลกระสัง  ทางไลนกลุมเทศบาล/กลุมสมาชิก
สภาเทศบาล ใหรับทราบโดยทั่วกัน  ขอบคณุครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ที่ไดชี้แจงใหทานสมาชิกไดรับทราบ  มีทานใดเสนอเรื่อง
อ่ืนอีกหรือไม 

นายบุญธง  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
อยากฝากคณะผูบริหารใหกําชับการดําเนินโครงการกอสรางทอระบายน้ําและบอ
พัก ใหกอสรางเปนไปตามแบบรูปรายการและวัสดุอุปกรณในการกอสรางใหมี
มาตรฐานฝากกําชับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  เพ่ือการกอสรางดังกลาวเกิดประโยชน
ตอประชาชนมากที่สุด 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอบคุณทานบุญธง  ก็ขอฝากผูบริหารกําชับเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหกอสรางให
ถูกตองตามแบบและวัสดุอุปกรณตาง  ๆ ใหมีมาตรฐาน  เชิญทานนายกฯ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหนายธนันทชัย  รองนายกเทศมนตรีเปนผูชี้แจง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานธนันทชัย  รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ 

นายธนันทชัย  อมรไชยพัฒน - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายธนันทชัย  อมรชัยพัฒน  รองนายกเทศมนตรี   ขอ
อนุญาตชี้แจงเรื่องที่ทานบุญธงเสนอ  ก็จะไดกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกสวน  
ดําเนินโครงการกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบรายการ  และใหผูรับเหมาใชวัสดุ
อุปกรณที่ไดมาตรฐานสําหรับงานกอสราง  เพ่ือความแข็งแรงและคงทนของงาน
กอสรางตอไป  ก็ขอฝากใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความเครงครัดตอไป  และ
ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบซึ่งเห็นวาเปนประโยชนกับสภาและสมาชิกของเรา  
เมื่อเดือนกรกฎาคมไดรับมอบหมายจากทานนายกใหไปประชุมที่อําเภอเกี่ยวกับ
เรื่องโรคระบาดในโคกระบือ  คือโรคลัมปสกินทีร่ะบาดหนักในขณะนี้  หากใน
ชุมชนเรามีสัตวเลี้ยงท่ีตายดวยโรคดังกลาว  ก็ใหแจงขอมูลเพื่อทางรัฐบาลจะ
ชดเชยคาเสียหายให  โดยขั้นตอนหากในชุมชนมีสัตวตายดวยโรคลัมปสกินก็ให
แนะนํากับเกษตรกรใหไปแจงท่ีปศุสัตวอําเภอ  ซึ่งปศุสัตวจะใหเอกสารมาเพ่ือ
ประกอบการทําหลักฐาน  ซึ่งสําหรับสมาชิกหรือผูใหญกํานันในทองถิ่นก็ขอรับรอง
หลักฐานเอกสารนั้น  อาจจะถายรูปซากสัตวไวแลวก็สามารถฝงกลบไดเลย
เพราะวามันเปนโรคติดตอ  แลวนําเอกสารดังกลาวไปสงท่ีปศุสัตวอําเภอภายใน 
30 วันหรือ 60 วัน  สําหรับเอกสารและขั้นตอนขออนุญาตทานประธานสภาได
แจกใหสมาชิกไดศึกษาดูครับ 
และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานนะครับที่ไดเปนตัวแทนประชาชนไดดูแลสถานที่
ตางๆวามีปญหาอุปสรรคใดบาง  ไมวาจะเปนเรื่องไฟฟา  น้ําทวมหรือวามีก่ิงไม
ตนไมรก  ที่ไดประสานมายังคณะผูบริหารซึ่งอันนี้ก็ตองขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ี
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เปนตัวแทนของชุมชนท่ีดูแลความสะดวกของประชาชนไดเปนอยางด ี เรื่องท่ีแจง
มาคณะผูบริหารก็จะดําเนินการแกไขใหไดตามความประสงคของของสมาชิก
ตอไปขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรทีี่ไดชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบเก่ียวกับ
เรื่องงานกอสรางนะครับวาจะไดกําชับเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามรูปแบบ และวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานการกอสราง  มีทานใดเสนอเรื่องอื่น
อีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
อยากสอบถามการติดตั้งปายโฆษณาตาง ๆ บริเวณฟุตบาท  อยากใหชวยดูแลวา
กีดขวางทางเดินหรือไม  การวางสิ่งของตาง ๆ ถูกตองหรือไมกีดขวางทางเดิน
หรือไม 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ  ชี้แจงครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- จะไดมอบใหกองชางดําเนินการสํารวจปายโฆษณาตาง ๆ บริเวณทางเทาวา
ติดตั้งกีดขวางทางเดินหรือไม  ติดตั้งถูกตองหรือไม   และขออนุญาตทาน
ประธานสภาฯ ใหนายนิติธรรม  แกลวกลา  ชี้แจงระเบียบกฎหมายการติดตั้งปาย
ในที่ประชุมไดรับทราบเบื้องตน 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญคุณนิติธรรม  แกลวกลา 

นายนิติธรรม  แกลวกลา - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน  ขอชี้แจงการติดตั้งปายใหที่ประชุมไดรับทราบเบื้องตน  ดังนี้  
ปายมี  2  ประเภท   
ประเภทท่ี  1  ปายที่ติดในท่ีเอกชนตองเสียภาษีปาย 
ประเภทท่ี  2  ปายที่ติดในท่ีหรือทางสาธารณะตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลและ
ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่เทศบาลกําหนด 
สําหรับที่ทานสมาชิกไดสอบถามการติดตั้งปายบริเวณทางเทานั้น  จะได
ดําเนินการตรวจสอบและแกไขตอไป   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผม นายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  และเจาหนาที่ที่ไดจัดเตรียมรายชื่อทําเนียบบุคลากร
ของเทศบาลตําบลกระสังที่กระผมไดสอบถามไปเมื่อการประชุมคราวที่แลว  และ
การอภิปรายของกระผมในการประชุมครั้งที่แลวเจาหนาที่ไดบันทึกแกไขให
เรียบรอยแลวตามรายงานการประชุมท่ีไดแจกใหที่ประชุมรับทราบ  และขอ
เพ่ิมเติมกรณีงานกอสรางท่ีผูรับเหมาดําเนินการมีการชํารุด  แลวเจาหนาที่ใหมา
ซอมแซม  เมื่อดําเนินการแลวก็ขอใหแจงใหสมาชิกสภาไดรับทราบดวย  สําหรับ
การวางทอระบายน้ําครั้งตอไปขอใหควบคุมงานผูรับเหมากอสรางใหดําเนินการ
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ตามรูปแบบอยางเครงครัด  เพ่ือใหงานกอสรางมีคุณภาพ ขอบคุณครับ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานผูบริหารที่ไดจัดเตรียมขอมูลบุคลากรแจกใหสภาไดรับทราบ 
ตามที่ทานอดิศรไดสอบถาม  และกําชับการดําเนินการกอสรางของผูรับเหมาให
ทํางานอยางมีคุณภาพ  มีทานใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม 

นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  สําหรับขอมูลของสถานการณ covid 2019 ในเขตเทศบาลเรา 
4 หมูบาน  ตั้งแตเปดศูนยกักกันมา ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะคะ
ตอนนี้ยอดผูกักตัวเรามีเขาออกตลอดบางทีผลบวกก็สงตอโรงพยาบาล  ตอนนี้
ยอดผูติดเชื้อของเราอยูที่ประมาณ 12 คน  ทั้งหมดไดเขารับการรักษาแลวตอนนี้
ในศูนยการเรามีอยู 12 คน  ที่กักกันอยูที่บานอีก 3 คน รวมเปน 15 คน แตวันนี้
เพ่ิงไดรับรายงานมาวาหมู 9 แถวทางรานจันทรทองคารแคร  เพ่ิงไดรับเคสมา
เนื่องจากวาไปรับประทานอาหารรวมกับผูปวยที่ทํางานที่โรงพยาบาลสุรินทร  
แฟนเขาอยูท่ีโรงกลึงระกาก็ไปทานขาวกับครอบครัวนี้ตรวจ  วันที่ 6 ผลยังไมออก
แตกินขาวกันวันที่ 6 ผลออกวันท่ี 8 พบวาปวยแลวก็ไปทานขาวดวยกันแลวคนนี้
ก็กลับมาสัมผัสคนที่บานอีก 3 คน  วันนี้สงตรวจตอนบาย 3 คน  เดี๋ยวถาผลออก
และ Rapid Test  ออกเมื่อไหรก็จะแจงใหทราบ  การตรวจของเราคอนขางจะ
ลาชาเพราะวาบุรีรัมยเราคอนขางจะตรวจเยอะการสงตรวจคนหนึ่งถาเปนกลุม
เสี่ยงเราจะตรวจถึง 3 ครั้ง  คือแรกรับที่เรารูเลยคือ Day 0 แลวก็อีก 7 วัน 14 
วัน  ตรวจ 2 แบบพรอมกันคือแบบ Rapid Test และ RT- PCR ทีเ่ราเคยไดยินใน
ขาว Rapid Test สามารถทราบผลไดไมเกินครึ่งชั่วโมงหลังจากตรวจแตคาความ
คลาดเคลื่อนมีเลยไมเอาเปนตัวยืนยันนะคะก็ตองรอผล RT- PCR  อีกไมนอยกวา 
2 วันก็จะทราบผลเดี๋ยวเสร็จจากประชุมสภาวันนี้ก็จะออกไปสอบสวนโรคของ
รานจันทรทองคารแครอีกรอบ 3 คน  ปกติการรายงานขอมูลขาวสารสถานการณ
โควิด 2019 ยอดผูถูกกักกันจะมีรายงานผานทาง LINE ของเทศบาลตําบลกระสัง  
และผูนําชุมชน  จะไดรายงานเพ่ิมในกลุมไลนของสมาชิกสภาเทศบาลใหรับทราบ
ดวยขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 

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 


