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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2564 

    วันศุกรที่  24  ธันวาคม  2564   เวลา  10.00  น.   
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  

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

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

ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 
ผูเขารวมประชุม 

1 นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย นายกเทศมนตรีฯ  

2 นายธนวัฒน  ปทุมวิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ  

3 นายธนันทชัย อมรไชยพัฒน รองนายกเทศมนตรีฯ  

4 นายกรองเกียรติ  ฉัตรพงศเจริญ เลขานุการนายกฯ  

5 นายบุญชวย  พึ่งไพศาล ที่ปรึกษานายกฯ  

6 นางสาวอัญชลี   เผือกพันธ รองปลัดเทศบาล  

7 นายมานะ  นุสันรัมย หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

8 นางรัชตา  สังขนอย ผูอํานวยการกองคลัง  

9 นายวิโรจน  พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง 

10 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 11 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 12 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
13 นางสาวอภิญญา  นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
14 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
15 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชมุชน 
16 นายกฤษณพงศ  ชํานิวัตร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
17 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
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18 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
19 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 

 
 ผูมาประชุม         13  คน 
 ผูไมมาประชมุ        -  คน 
 ผูเขารวมประชุม    19  คน 

เริ่มประชุม         เวลา   10.00   น. 
น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

 

- บัดนี้ไดเวลาตามกําหนดนัดหมายแลว คือเวลา 10.00  น.  และสมาชิกสภา
เทศบาลไดเขาประชุมครบองคประชุมแลว  ในการนี้ดิฉัน  นางสาวศรีนิธินาถ  
จิตรไชยวัฒน  ตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลกระสัง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ขอเรียนเชิญนายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน  ประธานสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  ไดขึ้นมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและจุดธูป เทียน บูชา       
พระรัตนตรัย  เพ่ือเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเชิญคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สวัสดีครับ ทานนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล/คณะผูบริหาร/หัวหนาสวน
การงาน/เจาหนาที่เทศบาล  ที่เขารวมประชุมในวันนี้  สําหรับการประชุมสภา
เทศบาลตําบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ในวันนี้ กอนที่
จะเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอใหเลขานุการสภาฯอานประกาศ เรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ให
ที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

 

- ประกาศสภาเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2564 ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง  ไดมีประกาศ
สภาเทศบาลตําบลกระสัง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง ลง
วันที่ 7  พฤษภาคม  2564  โดยไดกําหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  
4  ประจําป 2564  ตั้งแตวันที่ 1 – 30  ธันวาคม  2564  นั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 ประกอบกับขอ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2564 กําหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่  1 – 30  
ธันวาคม  2564  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่   25   
เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  ลงชื่อ  นายสุขอนันต  เชาวชัยพัฒน   
ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
เรื่องที่  1  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณในสวนของสมาชิก
สภาเทศบาล แนวทางการเสนอขอเริ่มขอพระราชทานฯ  ตองดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่งหรือหลายตําแหนงตอเนื่องไมนอยกวา  3  ป  หากไมตอเนื่องจะตอง
ดํารงตําแหนงรวมกันไมนอยกวา 5 ป และใหขอเริ่มตนในชั้นตราที่กําหนดตาม
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หลักเกณฑ และเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  เพื่อ
ประกอบการเสนอ แบบรายงานภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ หรือการเขา
รวมงานรัฐพิธี  จึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 
เรื่องที่  2  แจงผลการพิจารณาการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมยใน
สวนของกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล     
ผลการคัดเลือกในการประชุมเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564  ปรากฏวา  
ทานมานพ  สัมมาวรกิจ  ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการ ในสวนของประเภท
สมาชิกสภาเทศบาล ขอแสดงความยินดีและขอเชิญที่ประชุมปรบมือใหกับทาน
มานพดวยครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  
เมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  สมัยวสิามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1  เม่ือวันที่  24  ธันวาคม  2564        
ขอมติครับ 

ทีป่ระชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 3.1  ญัตติ  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ขอเชิญทานนายกฯ  
ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
       ดวยเทศบาลตําบลกระสัง มีความประสงคเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลกระสังรับทราบ โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นที่นํามา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 189  
โครงการ งบประมาณ  46,973,938  บาท โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่นํามาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 74  โครงการ มีการกอหนี้/ลงนามสัญญาและเบิกจาย  ในปงบประมาณ 
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พ.ศ.2564 จํานวน 40 โครงการ จํานวนเงินงบประมาณ 25,262,516.11  
บาท    

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

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 3.2  ญัตติ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับ
ทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
           ตามที่กระผม นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระสัง  
ไดแถลง นโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลกระสัง เมื่อวันที่  17  
พฤษภาคม  2564  โดยไดกําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตําบลกระสังไว 
รวม  2  ดาน  1  นโยบายดานการบริหารงาน   
2  นโยบายดานการพัฒนา นั้น 
 เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลกระสัง เปนไปตามมาตรา ๔๘ 
ทศ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลประจํา 
ทุกป   จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  ตามเอกสารที่ไดเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 3.3  ญัตติ ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)              
ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอ
เชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
          ดวยเทศบาลตําบลกระสัง มีความประสงคแจงการประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตําบลกระสัง  มีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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หลักการ 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ขอ 24  ใหผูบรหิารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงาน
ที่เก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศใชแผนและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

เหตุผล 
         เทศบาลตําบลกระสังไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกระสังและประชาคมทองถิ่น
เห็นชอบและไดรบัอนุมัติจากผูบริหารและประกาศใชแลวเมื่อวันที่  23  กันยายน  
2564  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น  และประชาชนไดรับประโยชน
สูงสุด  จึงแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 4.1  ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565  
จํานวน  15  โครงการ งบประมาณ3,813,000 บาท ขอเชิญทานนายกฯ ผู
ยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรยีนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
       กอนที่จะเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  กระผมขอรายงานยอดเงนิสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ใหที่ประชุมไดรับทราบกอนการพิจารณา  ดังนี้ 
รายงานพิสูจนยอดเงนิสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงนิ 
เทศบาลตําบลกระสัง  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
ยอดเงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากกระทรวงการคลัง 38,649,088.49  
บาท 
หัก หนี้สิน  ณ  วันที่  30  กนัยายน  2564            10,755,673.55  บาท 
     เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 17,316,532.01 บาท 
     รวม  28,072,205.56 
บวก เงินกูระยะยาว   8,099,542.57  บาท 
       คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร  ณ  วันที่  30  กันยายน 2564 
       18,676,725.50  บาท 
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน 1,830,000บาท 
     และกอหนี้ผูกพันแลวแตยังไมตรวจรับเพ่ือตั้งหนี้ เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมท่ีอนุมัติแลว  ทั้งที่ไมไดกอหนี้ผูกพันและที่กอหนี้ผูกพันแลว  แตยังไมตรวจรับ
เพ่ือตั้งหนี้ผูกพันและที่กอหนี้ผูกพันแลว  แต ยังไมตรวจรับเพ่ิมตั้งหนี้   
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    รายการที่มีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  1,830,000  บาท  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได  ณ  วันที่  30  กันยายน  
2564      16,846,725.50  บาท 
รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหวาง
ป)  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได   
ณ  วันที่  30  กันยายน 2564    16,846,725.50 บาท 
หัก  สํารองตามระเบียบฯ      10,710,439.17 บาท 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชไดหลังหักสํารองตาม
ระเบียบ  6,136,286.33 บาท 
หัก  เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบันแตยัง
ไมไดจาย  0 บาท 
      จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในป (ที่อนุมัติในปงบประมาณ
ปจจุบัน)  0 บาท 
      ถอนคืนเงินรายรับในป    0 บาท 
บวก เงนิสะสมและเงินทุนสํารองเงินที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพัน
แลว   0 บาท 
  รับคืนเงินรายจายขามปงบประมาณตกเปนเงนิสะสม  471,640 บาท 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นําไปใชได 6,607,926.33 บาท   
           ดังนั้น  ขาพเจาขอเสนอญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม เพ่ือใหสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง พิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
         เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ในดานการบริการชุมชนและสังคม โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เทศบาลตําบลกระสัง จําเปนตองนําโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  จํานวนทัง้สิ้น 15 โครงการ เพ่ือ
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําป  พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา รูปตัวยูสอง
ขางทาง ถนนประสานสุนทรธรรม ซอย 1  
  - ปริมาณงานผิวจราจร กวาง 2.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว
รวม 2 ขางทาง 240.00 เมตร พรอมทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 10 ทอน บอพักเสมอผิวจราจร จํานวน 2 
บอ งบประมาณทั้งสิน 702,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 11  ลําดับที่  23 
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนศุภวิมล
พันธ ซอย 2 ฝงทิศเหนือ (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิม - เชื่อมบอพักเดิมถนนศุภ
วิมลพันธ) 
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   -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 190,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 13  ลําดับที ่ 32 
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนศุภวิมล
พันธ ซอย 4 ฝงทิศใต (เริ่มจากหองแถวไปทางทิศตะวันออก) 
  -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึกภายใน 0.50 เมตร ยาว 60.00 
เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 138,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 13  ลําดับที่  33 
4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนโชคชัย 
ซอย 1 ฝงทิศใต (เริ่มจากแยกถนนโชคชัย - ไปทางทิศตะวันออก) 
   -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึกภายใน 0.50 เมตร ยาว 
235.00 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม ครั้งท่ี1พ.ศ.2564 หนาที่ 8  ลําดับที่  7 
5. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอพกัเสมอผิว
จราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศเหนือ (เริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก) 
  -ปริมาณงานวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เสนผาศูนยกลาง 
0.80 เมตร จํานวน 96 ทอน พรอมบอพักเสมอผิวจราจร จํานวน 12 บอ ยาว
รวมไมนอยกวา 108.00 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น 318,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 7  
ลําดับที่  2                               
6. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอพกัเสมอผิว
จราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศใต (เริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก) 
  -ปริมาณงานวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เสนผาศูนยกลาง 
0.80 เมตร จํานวน 73 ทอน พรอมบอพักฝาเสมอผิวจราจร จํานวน 9 บอ ยาว
รวมไมนอยกวา 82.00 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น 240,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 
13  ลําดับที่  34 
7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพกัฝาแบบ
เสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 8 ฝงทิศตะวันออก (เริ่มจากถนนเทศบาล 7 - 
ถนนเทศบาล 11) 
  -ปริมาณงานวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เสนผาศูนยกลาง 
0.60 เมตร จํานวน 90 ทอน พรอมบอพักฝาเสมอผิวจราจร จํานวน 10 บอ 
ยาวรวมไมนอยกวา 100 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น     190,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 
14  ลําดับที่  41 
8. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนเทศบาล 8 
ซอย 1 แยก 1 ฝงทิศตะวันออก (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิมไปทางทิศใต) 
  -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร  
งบประมาณท้ังสิ้น 179,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
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2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 7  ลําดับที่  3 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 ซอย 4 (เริ่มจาก
ถนนเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันตก) 
 - ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 525.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 
261,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 13  ลําดับที่  35 
10. โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศเหนือ (ตอจาก
โครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก) 
  -ผิวจราจรกวาง 2.30 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 191.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
หนาที่ 13  ลําดับที่  36 
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพรอมขยายผิว
จราจร ถนนเทศบาล 15 ฝงทิศตะวันตก (เริ่มจากสี่แยกถนนเทศบาล 7 - ถนน
เทศบาล 15 ซอย 1) 
  -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 103.00 
เมตร พรอมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.50-0.70 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 103.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 60.00 ตาราง
เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 272,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 12  ลําดับที่  26 
  12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมขยายผิวจราจร ถนน
เทศบาล 15 ฝงทิศตะวันตก (เริมจากสี่แยกถนนเทศบาล 15 ซอย 1 - สาม
แยกถนนเทศบาล 1) 
  -ปริมาณงานขนาดกวาง 0.65 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 85.00 เมตร พรอม
ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.45 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 85.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 38.25 ตารางเมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 304,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 12  ลําดับที ่ 30    
13. โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศใต (เริ่มจาก
โครงการเดิม - แยกถนนเทศบาล 15) 
  -ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 2.50 - 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 268.00 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 141,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
หนาที่ 14  ลําดับที่  37 
14. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สองขางทาง 
ถนนเทศบาล 16 ซอย 1 (ตอจากรางเดิมไปทางตลาดสดเทศบาล) 
  -ปริมาณงานขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 112,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
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2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 12  ลําดับที ่ 27  
15. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพรอมขยายผิว
จราจร ถนนเทศบาล 8 ซอย 3 ฝงทิศใต (เริ่มจากสามแยกถนนเทศบาล 8 ไป
ทางเชื่อมรางเดิม) 
  -ปริมาณงาน ขนาดกวางภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 126,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 14  ลําดับที ่ 40   
รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 3,813,000 บาท (สามลานแปดแสนหนึ่งหมื่น-
สามพันบาทถวน) 

เหตุผล 
        เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของเทศบาลสามารถบําบัดความเดือดรอนของ
ประชาชน และการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การจายเงินสะสมในครั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงนิสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทํา
เพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายกําหนด                 
จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

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
สภาเทศบาลและจะขอมติทีละโครงการเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใด
อนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   
โครงการที่ 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา รูป
ตัวยูสองขางทาง ถนนประสานสุนทรธรรม ซอย 1 งบประมาณ  702,000 
บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา รูป
ตัวยูสองขางทาง ถนนประสานสุนทรธรรม ซอย 1 งบประมาณ  702,000 
บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม  
โครงการที่ 2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ถนนศุภวิมลพันธ ซอย 2 ฝงทิศเหนือ (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิม - เชื่อมบอพัก
เดิมถนนศุภวิมลพันธ)  งบประมาณ 190,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนศุภวิมลพันธ ซอย 2 ฝงทิศ
เหนือ (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิม - เชื่อมบอพักเดิมถนนศุภวิมลพันธ) 
งบประมาณ 190,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 3. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนศุภวิมลพันธ 
ซอย 4 ฝงทิศใต (เริ่มจากหองแถวไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 
138,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงนิสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนศุภวิมลพันธ ซอย 4 ฝงทิศใต (เริ่ม
จากหองแถวไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 138,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ-  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 4. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนโชคชัย ซอย 1 
ฝงทิศใต (เริ่มจากแยกถนนโชคชัย - ไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 
540,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนโชคชัย ซอย 1 ฝงทิศใต (เริ่มจาก
แยกถนนโชคชัย - ไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 540,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม  
โครงการที่ 5. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอ
พักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศเหนือ (เริ่มจากโครงการเดิมไปทาง
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ทิศตะวันออก) งบประมาณ 318,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 
ฝงทิศเหนือ (เริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 
318,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 6. 
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอพักเสมอผิว
จราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศใต (เริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันนออก) 
งบประมาณ 240,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาบอพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 
ฝงทิศใต (เริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันนออก) งบประมาณ 240,000 
บาท  อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนนัต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม  
โครงการที่ 7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
ฝาแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 8 ฝงทิศตะวันออก (เริ่มจากถนนเทศบาล 
7 - ถนนเทศบาล 11) งบประมาณ  190,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักฝาแบบเสมอผิวจราจร ถนน
เทศบาล 8 ฝงทิศตะวันออก (เริ่มจากถนนเทศบาล 7 - ถนนเทศบาล 11) 
งบประมาณ  190,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 8. 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนเทศบาล 8 
ซอย 1 แยก 1 ฝงทิศตะวันออก (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิมไปทางทิศใต) 
งบประมาณ 179,000 บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนเทศบาล 8 ซอย 1 แยก 1 ฝงทศิ
ตะวันออก (เริ่มจากเชื่อมบอพักเดิมไปทางทิศใต) งบประมาณ 179,000 บาท  
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 9. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 ซอย 4 (เริ่มจาก
ถนนเทศบาล 8 ไปทางทิศตะวันตก) งบประมาณ 261,000 บาท ผมขอมติที่
ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8 ซอย 4 (เริ่มจากถนนเทศบาล 8 ไป
ทางทิศตะวันตก) งบประมาณ 261,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 
10. โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศเหนือ (ตอจาก
โครงการเดิมไปทางทิศตะวันออก) งบประมาณ 100,000 บาท  ผมขอมติที่
ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสราง
ขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศเหนือ (ตอจากโครงการเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก) งบประมาณ 100,000 บาท   
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รปูตัวยูพรอมขยายผิว
จราจร ถนนเทศบาล 15 ฝงทิศตะวันตก (เริ่มจากสี่แยกถนนเทศบาล 7 - ถนน
เทศบาล 15 ซอย 1) งบประมาณ 272,000 บาท  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพรอมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 15 
ฝงทิศตะวันตก (เริ่มจากสี่แยกถนนเทศบาล 7 - ถนนเทศบาล 15 ซอย 1) 
งบประมาณ 272,000 บาท          
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 
12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 
15 ฝงทิศตะวันตก (เริมจากส่ีแยกถนนเทศบาล 15 ซอย 1 - สามแยกถนน
เทศบาล 1) งบประมาณ 304,000 บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมตทิี่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพรอมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 15 ฝงทิศตะวันตก (เริม
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จากสี่แยกถนนเทศบาล 15 ซอย 1 - สามแยกถนนเทศบาล 1) งบประมาณ 
304,000 บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 
13. โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศใต (เริ่มจาก
โครงการเดิม - แยกถนนเทศบาล 15) งบประมาณ 141,000 บาท  ผมขอมติ
ที่ประชุมดังนี ้ 
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม  โครงการกอสราง
ขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 ฝงทิศใต (เริ่มจากโครงการเดิม - แยกถนน
เทศบาล 15) งบประมาณ 141,000 บาท    
อนุมัต ิ11 เสียง ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการที่ 
14. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สองขางทาง 
ถนนเทศบาล 16 ซอย 1 (ตอจากรางเดิมไปทางตลาดสดเทศบาล) 
งบประมาณ 112,000 บาท   ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สองขางทาง ถนนเทศบาล 16 ซอย 1 
(ตอจากรางเดิมไปทางตลาดสดเทศบาล) งบประมาณ 112,000 บาท   
อนุมัต ิ11 เสียง ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติจายขาดเงินสะสม  
โครงการที่ 15. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
พรอมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 8 ซอย 3 ฝงทิศใต (เริ่มจากสามแยกถนน
เทศบาล 8 ไปทางเชื่อมรางเดิม) งบประมาณ 126,000 บาท ผมขอมติที่
ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพรอมขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 8 
ซอย 3 ฝงทิศใต (เริ่มจากสามแยกถนนเทศบาล 8 ไปทางเชื่อมรางเดิม) 
งบประมาณ 126,000 บาท  
อนุมัต ิ11 เสียง ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 4.2  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในงบลงทุน  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
โครงการกอสรางคันดินกั้นแนวเขตบอขยะ จํานวน  500,000  บาท (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่
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ประชุมไดรับทราบขอเชิญครับ        
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
  ดวยเทศบาลตําบลกระสัง  มีความประสงคที่จะขอใหสภาเทศบาลตําบล
กระสังพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 1 รายการ ในงบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี ้

หลักการ 
  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณ แตมีความจําเปนตองใช ซึ่งเทศบาลตําบล
กระสังไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 โดยมีเงื่อนไขตองจัดทําหลักเขตเปน
การแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งตองกอสรางคนัดิน
ก้ันแนวเขตบอขยะ จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลกระสัง เพ่ือโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหม  
โอนเพิ่ม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
  งบลงทุน   คาที่ดินและสิ่งกอสราง  คากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค  
         โครงการกอสรางคันดนิกั้นแนวเขตบอขยะ จํานวน500,000 บาท 
          เพ่ือกอสรางคันดินก้ันแนวเขตบอขยะ ปริมาณงาน ผิวคันดิน กวาง 3.00 
เมตร ยาว 430.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 2.50 เมตรหรือมีปริมาณดินถมไมนอย
กวา 5,625.00 ลูกบาศกเมตร 
   งบประมาณอนุมัติ   - บาท 
   งบประมาณกอนโอน   -  บาท  
   โอนเพ่ิมครั้งนี้         500,000.- บาท 
   งบประมาณหลังโอน        500,000.- บาท 
  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2564 หนาที่ 14 ลําดับที่ 42 
 โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
  งบบุคลากร  ประเภทรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)  รายการ เงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน 
   งบประมาณอนุมัติ           355,320- บาท 
   งบประมาณกอนโอน  315,320.-  บาท  
   โอนลดครั้งนี้            200,000.- บาท 
   งบประมาณหลังโอน  115,320.- บาท 
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         แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา 
         งบบุคลากร  ประเภทรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา) )  รายการ เงนิเดือน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน 
   งบประมาณอนุมัติ           1,222,020- บาท 
   งบประมาณกอนโอน  1,035,120.-  บาท  
   โอนลดครั้งนี้               100,000.- บาท 
   งบประมาณหลังโอน     935,120.- บาท 
         แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
  งบบุคลากร  ประเภทรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)  )  รายการ 
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงนิเดือนประจําปใหแกพนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
   งบประมาณอนุมัติ           1,491,480- บาท 
   งบประมาณกอนโอน  1,306,980.-  บาท  
   โอนลดครั้งนี้               200,000.- บาท 
   งบประมาณหลังโอน  1,206,980.- บาท 

เหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
           จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลกระสัง โอนเงนิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวขางตน ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม  จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภปิรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดอภิปรายอีก ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภา
เทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในงบลงทุน คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง โครงการกอสรางคันดินกั้นแนวเขตบอขยะ จํานวน  
500,000  บาท ผมขอมติที่ประชุมดังนี้ 
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหมในงบลงทุน  คาที่ดิน
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และสิ่งกอสราง โครงการกอสรางคันดินกั้นแนวเขตบอขยะ จํานวน  
500,000  บาท 
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- 4.3  ญัตติ  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนาย
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.......กอนที่ประชุมจะพิจารณาขอใหเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบขอกฎหมายใหที่ประชุมไดรับทราบกอน ขอเชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่
ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติ
ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูใน
ที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระ
รวดเดียวแลว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตามระเบียบฯ ดังกลาว การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง 
ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....... นี้สามารถพิจารณาเปน
สามวาระรวดเดียวได หากผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมเสนอ  จึงแจงใหที่ประชุมรับทราบคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดสอบถามหรือเสนออื่นใดหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  กระผมขอเสนอที่ประชุมสภาใหการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........ 
พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดเสนออื่นใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อไมมีผูใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติหรือไมอนุมัติใหการพิจารณา
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ........ พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว ตามที่ทานนายกฯ เสนอ  
ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบใหการพิจารณารางเทศบัญญตัิ
เทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ       
พ.ศ............ พิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว  
อนุมัต ิ11 เสียง  ไมอนุมัต ิ- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว กอนที่ประชุมจะ
พิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
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และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ขอใหเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบใหที่ประชุมไดรับ
ทราบกอนการพิจารณาครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ 47  ในการพิจารณาญัตติราง
ขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม  หากมีสมาชิก
สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  ขอ  51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่
สอง  ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ขอ  
52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม  ไมมีการอภิปราย  เวนแตที่ประชุม
สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย  ถามีเหตุอันสมควร  ในการพิจารณา
วาระนี้  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม  จึงแจงให
ที่ประชุมรับทราบคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ญัตติ  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคา
ในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ..........   
วาระ 1 ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่
ประชุมไดรับทราบขอเชิญครับ        

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ   
        ขาพเจาของเสนอญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุม
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...........  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักการ 
          โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2544  ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

เหตุผล 
          โดยท่ีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง เรื่อง  การจําหนายสินคาในที่หรือ
ทางสาธารณะ พ.ศ.2544  ไดใชบังคบัมาเปนระยะเวลานาน  สมควรปรับปรุงให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม
และกฎกระทรวงหรือออกตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขประกอบกับตองมี
การจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ไมกระทบตอความเปนอยูของประชาชน จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
          ดวยหลกัการและเหตุผลดังกลาว  จึงมีความจําเปนตองเสนอใหสภา
เทศบาลตําบลกระสังพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
กระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.............  
รายละเอียดตามรางเทศบัญญัติที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  -  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุม
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ประธานสภาเทศบาลฯ การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..........  มีผูใดอภิปรายหรือสอบถาม
อ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อไมมีผูใดสอบถามหรืออภิปรายอีก ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลเลยนะ
ครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไมเห็นชอบวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...........  ผมขอมติทีป่ระชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบวาระที่หนึ่งรับหลักการรางเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ............   
เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุม
การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.......... การพิจารณาวาระที่สองนั้น
ใหที่ประชุมสภาเทศบาลเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยใหประธานที่ประชุม
เปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ขอใหที่ประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2  มีทานใดเสนอ
คําแปรญัตติหรือไมครับ 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อไมมีผูใดเสนอคําแปรญัตติ  ถือวาคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวใหคง
ตามรางเทศบัญญัติฯ เดิมทุกประการ  ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ  รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
กระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........... ใหคง
รางเทศบัญญัติฯ เดิมทุกประการ ผมขอมติท่ีประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ จํานวน - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ........... ใหคงตามรางเทศบัญญตัฯิ เดิมทุกประการ   
เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  วาระที่  3  ขั้นลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง 
ควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ........... หรือไม ผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ...........  ผมขอมติที่ประชุม  ดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ จํานวน – เสียงงดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   - สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญตัิเทศบาลตําบล
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กระสัง  เรื่อง ควบคุมการจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.......... 
เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอื่น ๆ   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอ
เสนอปญหาฟุตบาทบริเวณสํานักงานที่สภาพชํารุด  ซึ่งเยาวชนและประชาชน
ที่มาออกกําลังกายแจงเขามาอยากใหมีการแกไขไดหรือไม  ขอฝากผูบริหาร
พิจารณาซอมแซมหรือกอสรางใหมดวยครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ตามท่ีทานมานพเสนอเรื่องขอใหพิจารณาซอมแซมหรือกอสรางฟุตบาท
ทีม่ีสภาพชํารุดนั้น  ทางผูบริหารก็พิจารณาที่จะดําเนินการดังกลาวอยูแตเนื่องจาก
งบประมาณขอเรายังจํากัดอยู  หากมงีบประมาณเพียงพอก็จะดําเนินการ  หรือจะ
ดําเนินการโอนงบประมาณและเสนอสภาพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอน
ตอไป 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครบั 

นายกฤตภาส  ทองอารยกุล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายกฤตภาส  ทองอารยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอหารือและขอความอนุเคราะห  1. ในสวนที่ทานมานพเสนอผมเห็นดวย
เก่ียวกับฟุตบาทที่มีสภาพชํารุดอาจทําใหเกิดอันตรายกับผูมาออกกําลังกาย     
โดยเฉพาะบริเวณใกลทางขึ้นเทศบาล  ก็ขอฝากผูบริหารพิจารณา  2.จัดระเบียบ
การจําหนายสินคาหาบแรแผงลอยบริเวณปอมตํารวจ เนื่องจากไดรับแจงจาก
พอคาแมคาวารถหาบเรแผงลอยตั้งบังหนารานคาบริเวณดงักลาว  อยากเสนอให
เทศบาลจัดหาสถานที่ขายของอาจจะเปนบริเวณตลาดปราโมทยหรือลานแสดงงิ้ว
กระสัง ก็ฝากผูบริหารพิจารณาแกไขปญหาดังกลาวดวย  อาจจะเปดเปนตลาด
ไนทเพ่ือประโยชนของประชาชนและเทศบาล  และเพ่ือความสะดวกและความ
ปลอดภัย  3. ปญหาบริเวณถนนบาน ดต.ประวิทยซึ่งไดรับความเดือดรอน
โดยเฉพาะในหนาฝนน้ําทวมขัง  อยากเสนอวางทอระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง หากเวลาน้ําทวมบานจะไดตอเครื่องสูบระบายน้ําไปลงทอระบายน้ําของ
เทศบาล  ขอฝากผูบริหารพิจารณาปญหาดังกลาวดวย 4.บริเวณถนนปอมตํารวจ
ยาวถึงทางขึ้นรถไฟในหนาฝนน้ําทวมขัง รานคาไดรับความเดือดรอน  ขอฝาก
ผูบริหารพิจารณาครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครบั 
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นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ขอ
เพ่ิมเติมอีก 3 เรื่องครับ 1. ไฟฟาสาธารณะบริเวณสุดถนนเทศบาล 12 กอนขาม
สะพานไปอุดมธรรม ไมมีไฟฟาสาธารณะชุมชนขอความอนุเคราะหติดไฟฟา
สาธารณะเพ่ือความปลอดภัย 2. แผงก้ันทางข้ึนรถไฟที่ไดเคยเสนอ ผูบริหารแจง
วาไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนเขตพื้นที่รถไฟ  เสนอหากเปนการ
ซอมแซมใหมีความสวยงามสามารถดําเนินการไดหรือไม 3. รั้วชาดัดรอบสวนสุข
ฤทัยถูกถอนไปเกือบหมดไมสวยงาม  อยากใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขฤทัย 
ใหมีความสวยงามเนื่องจากประชาชนชาวกระสังและพื้นที่ใกลเคียงมาใชบริการ  
และอยากใหเพิ่มแสงสวางในสวนดวย 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครับ 

นายบุญธง  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
ญัตติการโอนงบประมาณ 4.2 ที่เสนอใหสภาอนุมัตเิปนการจายจากเงนิสะสม
หรือไม อยางไร   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครบั 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
ขอปรึกษาที่ประชุมสภา  หากจะมีการพิจารณาโครงการตอไปอยากใหสภา  
พิจารณาหลักพื้นฐานกอน  อยางเชนการวางทอระบายน้ําใหครบทุกพื้นที่กอนที่
จะกอสรางหรือซอมแซมถนนเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน  เพ่ือชวยบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับชาวบาน  และเปนการประหยัดงบประมาณ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครบั 

นายสุพศิน  กระแสอินทร - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสุพศิน  กระแสอินทร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 
ขอสอบถามขยะบริเวณขางศูนยเด็ก  ไมควรจะเปนที่ทิ้งขยะเพราะเปนสถานที่
ออกกําลังกาย  และทางชุมชนก็สอบถามมาวาสามารถนําขยะมาท้ิงบริเวณ
ดังกลาวดวยไดหรือไม  จึงขอสอบถามในที่ประชุมครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงขอซักถามของทานสมาชิกครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ขอขอบคุณทุกคําถามและขอเสนอแนะ   ตอบขอซักถามของทาน      
กฤตภาส  1.เสนอเรื่องซอมแซมฟุตบาทในเขตเทศบาลจะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตอไป  2. ปญหาการหาบเรแผงลอยบริเวณปอมตํารวจ
จะไดมอบหมายใหเจาหนาที่เทศกิจดูแลการจัดระเบียบบริเวณดังกลาวให  ปญหา
ที่พบเทศบาลจึงไดออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง ควบคุมการ
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จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย  ปลอดภัย        
3. ปญหาน้ําทวมบริเวณบาน ดต.ประวิทย  จะมอบหมายใหกองชางดําเนินการ
ตอไป 4. ปญหาน้ําทวมขังถนนปอมตํารวจถึงทางข้ึนรถไฟเทศบาลไดแกไขปญหา
เบื้องตนตลอด  ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวเปนที่ของทางรถไฟเทศบาลจะเขาไปดําเนินการได
ไมเต็มที่  แตก็จะไดพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป    

 ตอบขอซักถามของทานมานพ 1. ไฟฟาสาธารณะบริเวณถนนเทศบาล 12 กอน
ขามสะพาน  มอบกองชางดําเนินการสํารวจและติดตั้งไฟฟาเพ่ือเพ่ิมแสงสวางให
ดวย 2. แผงก้ันทางรถไฟจะรับไวพิจารณา  เบื้องตนไดดําเนินการทาสีใหมแลว  
3. สวนสุขฤทัยไดปรึกษาทานปลัดแลวจะทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุข
ฤทัย  ซึ่งก็คงตองรองบประมาณกอนจึงจะสามารถดําเนินการได   
ตอบขอซักถามของทานบุญธง  ญัตติ  4.2 การโอนงบประมาณนั้นเปน
งบประมาณที่ขอโอนจากเทศบัญญัติจากรายจายตาง ๆ ไมใชเปนการจายจากเงิน
สะสมครับ 
ขอแนะนําที่ทานธรรมรัตนเสนอใหแกไขปญหาใหเรียบรอยไมใหเกิดความซ้ําซอน
ในการดําเนินการ  ก็จะพิจารณาทําทุกโครงการใหเรียบรอยในทีเดียวเพ่ือไมให
เกิดความซ้ําซอนขอขอบคุณครับ แตปญหาใดที่มีความเรงดวนทานสมาชิก
สามารถแจงผูบริหารหรือกองชางไดนะครับ   
ตอบขอซักถามของทานสุพศิน  ตามที่ชุมชนสอบถามวาสามารถทิ้งขยะบริเวณ
ศูนยเด็กไดหรือไม  ขอแจงและฝากประชาสัมพันธใหทราบวาไมอนุญาตใหทิ้งนะ
ครับ  และสําหรับขยะในชุมชนหากสามารถกําจัดไดภายในครัวเรือนก็ขอให
จัดการดวยตนเองกอน  เพราะตอนนี้เรากําลังดําเนินการแกไขปญหาบอขยะทั้ง
ผู บริหาร  เจ าหน าที่ ทุกส วน เร งชว ยกัน เ พ่ือพยายามแก ไขปญหาขยะ                 
ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานที่เสนอแนะในเรื่องตาง ๆ  ขอขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารืออีกหรือไมครบั 

นายทองหลอ  ปกเคระเต - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  กระผมนายทองหลอ  ปกเคระเต  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  
ในสวนที่ทานสมาชิกเปนหวงสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ซึ่งในสวนของขยะเกาที่
ทานผูบริหารใหปรับปรุงภูมิทัศนซึ่งมีการตดัแตงก่ิงไมกองศึกษาไมมีรถที่จะนํา      
ไปทิ้ง และในสวนของขยะของเดก็เยาวชนที่มาออกกําลังกายสวนหนึ่ง และขยะ
ของนักการ โดยไดกําชับใหนําไปฝากทิ้งท่ีรถขยะของเราแลว  เราจะพยายาม
กําจัดขยะเกาใหหมดและคัดแยกขยะเพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับคุณครูและนักเรียน    
เรื่องไฟฟาขางเสาอาคารเรียนเปนระบบตัดอัตโนมัติชวงนี้ไมดับเนื่องจากสภาพ
อากาศครึ้มจะดับประมาณชวงเที่ยงฝากทาน ผอ.กองชางไดตรวจสอบใหดวย
ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม  

ที่ประชุม - ไมมี 
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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 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  ตรวจเมื่อวันที่  ………………………………………. 
 

    (ลงชื่อ)...................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายกฤตภาส  ทองอารยกุล) 
       สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                         (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพศิน  กระแสอินทร) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 

                                        (ลงชื่อ)...................................กรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการฯ 
           (นายทวิท  สุมานิตย) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง 
สภาเทศบาลตําบลกระสัง  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  …………………………… 
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย..................  สมยัท่ี................ครั้งที่............... ประจําป............................            
เมื่อวันที่................................................................   

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

         ประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  


