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   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564 

    วันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  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 นายวิโรจน  พิพัชรพงษ ผูอํานวยการกองชาง  

9 นายสุชาติ  สมัครสมาน ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

10 นายทองหลอ  ปกเคระเต ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 11 นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 12 นางสาวอภิญญา  นพเกา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 
13 นางสาวปรียาลักษณ  ธีระชลาลัย หัวหนาฝายปกครอง 
14 นางสาวชลิตา  ผลบุญ นักพัฒนาชุมชน 
15 นางสุรีรัตน  รุงเปา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
16 นางสาวนันทนภัส  แพทยเจริญ นักทรัพยากรบุคคล 
17 นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง หัวหนาฝายอํานวยการ 
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 ผูมาประชุม         13  คน 
 ผูไมมาประชมุ        -  คน 
 ผูเขารวมประชุม    17  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 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ในวันนี้ กอนที่
จะเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ขอใหเลขานุการสภาฯอานประกาศ เรียก
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  
ใหที่ประชุมทราบ  เชิญครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาฯ 

 

- ประกาศอําเภอกระสัง  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่  1  ประจําป พ.ศ.2564   
ดวยนายกเทศมนตรีตําบลกระสังไดขอเปดประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําป พ.ศ.2564  ตั้งแตวันที่ 8 – 22  พฤศจิกายน  2564  มีกําหนด
ระยะเวลา  15  วัน  เพื่อขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล  ในการพิจารณาอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  โครงการที่ไดรับอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทคาสาธารณูปโภค  รายการโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  จุด)  บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลกระสัง  ฝงทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก  และเรื่องอ่ืน ๆ ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
กระสัง  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล       
พ.ศ.2496  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  และตามคําสั่งจังหวัด
บุรีรัมย ที่ 7071/2564  ลงวันที่  20  กันยายน  2564   เรื่อง   การมอบ
อํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสวนราชการ  นายอําเภอ  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําป พ.ศ.2564  ตั้งแตวันที่ 8 – 22  พฤศจิกายน  2564  มีกําหนด
ระยะเวลา  15  วัน  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สํานักงานเทศบาล
ตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย ประกาศ  ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน  
2564   ลงชื่อ นายคําเคลื่อน  พณะชัย  นายอําเภอกระสังปฏิบัติราชการแทน             
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เรื่องที่  1  การจัดกฐินสามัคคอีําเภอกระสัง  ประจําป  2564  ขอเชิญ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลทุกทานรวมเปนเจาภาพ
กฐินสามัคคีอําเภอกระสัง  ประจําป 2564  ตามกําลังศรัทธา  โดยสามารถ
รวบรวมปจจัยสงใหที่ทําการปกครองอําเภอกระสัง  หรือนําไปสมทบทอดถวายใน
วันที่  13  พฤศจิกายน  2564  ณ  สํานักสงฆฝายตาราง  ตําบลบานปรือ 
อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย ขอประชาสัมพันธใหที่ประชุมไดรับทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2  
เมื่อวันท่ี  29  กันยายน  2564   
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันท่ี  29  กันยายน  2564   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไดตรวจสอบรายงาน  การประชุม
และเลขานุการสภาเทศบาล ไดจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ไดพิจารณา
ตรวจสอบลวงหนาแลวนั้น  มีสมาชิกฯ ทานใดจะขอเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร
หรือไมครับ ขอเชิญครับ   

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตอไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
กระสัง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  เม่ือวันที่  29  กันยายน  2564        
ขอมติครับ 

ที่ประชุม - มีมติรับรอง     
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.1  ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการที่ไดรับอนุมัติกันเงินไวเบกิเหลื่อมปกรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน   
งบลงทุน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคาสาธารณูปโภค   
รายการ โครงการกอสรางรัว้คอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  จุด)  บริเวณ
ขางโรงเรียนเทศบาลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  งบประมาณ 
495,000  บาท 
ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอ
เชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
            ขาพเจามีความประสงคขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้
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หลักการ 
 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี ้
 ขอความเดิม 
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4 ชั้น (จํานวน 2 จุด) บริเวณขางโรงเรียน
เทศบาลกระสัง ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ปริมาณงานรั้วคอนกรีต
สําเร็จรูป 4 ชัน้ รัว้คอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 200 เซนติเมตร 
คานขนาด 5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 250 เซนติเมตร ยาวรวม 2 จุด  ไมนอยกวา 
421.00 เมตร พรอมติดตั้งและทาสี จํานวนเงิน 495,000 บาท  
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 หนาที่ 12 
ลําดับที่ 24       
 ขอความใหม 
โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4 ชั้น (จํานวน 2 จุด) บริเวณขางโรงเรียน
เทศบาลกระสัง ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ปริมาณงานรั้วคอนกรีต
สําเร็จรูป 4 ชั้น รั้วคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 200 เซนติเมตร 
คานขนาด 5 นิว้ x 2.5 นิ้ว x 250 เซนติเมตร ยาวรวม 2 จุด  ไมนอยกวา 
379.00 เมตร พรอมติดตั้งและทาสี จํานวนเงนิ 495,000 บาท  
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 หนาที่ 12 
ลําดับที่ 24                                         

เหตุผล 
         เพื่อใหการพัฒนาองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  จึงจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 97  วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลง
นามแลวแกไขไมได เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะ
พิจารณาอนุมัติใหแกไขได (1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา (2) ในกรณี
ที่มีความจําเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลง หากการแกไขนั้นไมทําใหหนวยงาน
ของรัฐเสียประโยชน (3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือ
ประโยชนสาธารณะ (4) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” และวรรคสาม 
บัญญัติวา “การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ หากมีความ
จําเปนตองเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบหรือระยะเวลาใน
การทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น   รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหที่ประชุมทุกทานแลวนั้น จึงเรียนมา
เพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน     - มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-

นายสมศักดิ์  ดีโพธิ์กลาง - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายสมศกัดิ์  ดีโพธิ์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ขอสอบถามเหตุผลในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการดังกลาว  และ
หากปรับลดปริมาณงานตามที่ทานนายกฯ ชี้แจง  จากความยาวรวมไมนอยกวา 
421  เมตร  เปลี่ยนแปลงเปน ความยาวรวมไมนอยกวา 379  เมตร   เหตุใด
งบประมาณท่ีระบุยังเปนยอดเงินเทาเดิม  และขอใหแจงงบประมาณที่ปรับลดนั้น
จํานวนเทาใด ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน     - เชิญทานนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสงั  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ตามท่ีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย โครงการ
กอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป 4 ชั้น (จํานวน 2 จุด) บริเวณขางโรงเรียนเทศบาล
กระสัง ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  พ้ืนที่กอสรางรั้วท่ีไมสามารถดําเนินการ
กอสรางไดบางสวนนั้นเนื่องจากชุมชนมีความตองการเวนไวเปนที่
สาธารณประโยชนของชุมชน  และสําหรับงบประมาณที่ยังคงเปนยอด 495,000  
บาท  นั้น  เปนงบประมาณท่ีไดขอรับอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  แตในการ
เบิกจายใหกับผูรับจางนั้นจะตองลดงบประมาณลงตามที่กองชางเสนอปรับลด
ปริมาณงาน  ความยาวลดลง  42  เมตร  งบประมาณปรับลดที่ จํานวน 
49,978.82  บาท  ซึ่งจะเบิกจายใหผูรับจางไมเกิน 440,021.08  บาท  จึงขอ
ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครบั 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ตามที่
ทานสมศกัดิ์ สอบถามงบประมาณที่ยังตั้งงบประมาณไวเทาเดิมนั้น  เนื่องจาก
ญัตติดังกลาวสมาชิกสภาตองอนุมัติในการแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่ทานนายก
เสนอฯ  มา  ซึ่งปริมาณงานลดลง  แตงบประมาณยังเทาเดิม  จึงขอสอบถาม
เพ่ือใหสมาชิกไดรับทราบกอนการพิจารณาครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ทีเ่คารพ  ตามที่ไดชี้แจงใหทราบเบื้องตนแลวนั้นสําหรับงบประมาณที่ยังคงเปน
ยอด 495,000  บาท  นั้น  เปนงบประมาณที่ไดขอรับอนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อม
ป  แตในการเบิกจายใหกับผูรับจางนั้นจะตองลดงบประมาณลงตามที่กองชาง
เสนอปรับลดปริมาณงาน  ความยาวลดลง  42  เมตร  งบประมาณปรับลดที่ 
จํานวน 49,978.82  บาท  ซึ่งจะเบิกจายใหผูรับจางไมเกิน 440,021.08  
บาท  จึงขอชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบอีกครั้งครับ 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไมครบั 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนนัต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือสอบถามแลว ขอใหเลขานุการสภาฯ ได
ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลวาครบองคประชุมหรือไม  เพ่ือที่จะขอมติท่ี
ประชุมสภาเทศบาลตําบลกระสังครับ 

น.ส.ศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง   จํานวน 12 คน ครบองคประชุมคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เลขานุการสภาฯ ไดนับจํานวนแลวครบองคประชุมนะครับ  และตามที่ทาน
นายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดอนุมัติหรือไมอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โครงการที่ไดรับอนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564)  โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  
2  จุด)  บริเวณขางโรงเรียนเทศบาลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  
ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11  เสียง 
สมาชิกทานใดไมอนุมัติ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการที่ไดรับอนุมัติกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564)  โครงการ
กอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูป  4  ชั้น (จํานวน  2  จุด)  บริเวณขางโรงเรียน
เทศบาลกระสัง  ฝงทิศตะวันออกและทิศตะวันตก อนุมัติ 11 เสียง  ไมอนุมัติ  
- เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.2 ญัตติ ขอความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะ  ดานการจดัการมูลฝอยกับเทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก  
จังหวัดบรุีรัมย  ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม
ไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
       ขาพเจามีความประสงคขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ในการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการ
มูลฝอยกับเทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี ้

หลักการ 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 2496  มาตรา 53(1) กิจการที่ระบุไวใน
มาตรา 50 และมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กําหนดใหเปนหนาที่ของ
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เทศบาล  และมาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ (1) การนั้น
จําเปนตองทําและเปนการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่อยู
ภายในเขตของตน  (2) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการ
สุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ และ (3) ไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง การทําความตกลงรวมมือ
กันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต สองแหงขึ้นไป  
ซึ่งอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจขามเขต
จังหวัดไดหากเปนพ้ืนท่ีติดตอกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นไดรับประโยชนจากการ
ทําบริการสาธารณะนั้นโดยตรงโดยเปนไปตามหลักเกณฑ 

เหตุผล 
           ตามที่เทศบาลตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  ขอใชและขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน แปลง “ที่สงวนเลี้ยงสัตวโคกหนองแต” ตาม
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที ่5826 ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบลกระสัง  อําเภอ
กระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  บางสวน เนื้อที่ 10 ไร เพ่ือใชเปนสถานที่ทิ้งขยะแบบ
ควบคุม (Controlled Dump)  โดยคณะกรรมการกํากับการใชที่ดินของรัฐ และ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2553  ไดประชุมครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 10 
ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบในหลักการใหสํานักงาน
เทศบาลตําบลกระสังขอใชและขอถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินดังกลาว  
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย หากเทศบาลตําบลกระสังได
ดําเนินการปรับปรุงสถานที่รับรองขยะมูลฝอยบานหนองแต  จําเปนตองจัดหา
สถานที่ทิ้งขยะ  ปจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 6.2 ตันตอวัน  อีกทั้งขยะ
แฝงจากบุคคลภายนอกที่นํามาทิ้งในเขตเทศบาลตองไดรับการเก็บขนเปนประจํา
ทุกวัน  เพ่ือใหเปนไปตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดบุรีรัมย ที่ไดมี
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม (Clusters) โดยไดแบงกลุมศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตําบลกระสังอยูใน กลุมที่ 2  โดยเทศบาลตําบล 
สตึก เปนเจาภาพหลัก ณ ศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อําเภอสตึก เลขที่ 
188 หมู 8  ถนนสตึก-หวยราช  ตําบลสตึก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย อันจะ
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองตามหลักวิชาการและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  เทศบาลตําบลกระสังจึงมีความประสงคทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการมูลฝอยกับ
เทศบาลตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย  จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาเทศบาล
ตําบลกระสังพิจารณาเห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ตามที่
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ทานนายกฯ ไดชี้แจงการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะดานการจัดการมูลฝอยกับเทศบาลตําบลสตึก   มีรายละเอียดหรือ
คาใชจายในนําขยะไปทิ้งหรือไมอยางไร  เพ่ือที่ประชุมไดรับทราบขอมูล 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ตามท่ีทานอดิศรสอบถามคาใชจายหากเรานําขยะไปทิ้ง  คาบริการ  
หากเปนขยะของเอกชน ตันละ 2,000  บาท  สวนราชการที่มีการทําบันทึก
ขอตกลงกับเทศบาลตําบลสตึก คาใชจาย ตันละ 600  บาท (กิโลกรัมละ 0.60 
บาท)  หากไมมีการทําบันทึกขอตกลง คาใชจาย ตันละ 1,000  บาท (กิโลกรัมละ 
1 บาท) ขอชี้แจงใหรับทราบเบื้องตนครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
เห็นดวยกับทานนายกฯ เสนอที่จะทํา MOU กับเทศบาลตําบลสตึก  แตอยาก
ทราบในรายละเอียดวาเราสามารถนําขยะประเภทใดไปทิ้งไดบาง คาใชจายเทาไร  
อยางไร  เพ่ือที่ประชุมจะไดรับทราบขอมูลครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  หากเราทํา MOU กับเทศบาลตําบลสตึกแลวเราสามารถนําขยะไปทิ้งได
ทุกประเภท  ซึง่เขาจะการคัดแยกขยะกอนดําเนินการบริหารจัดการขยะ  ในสวน
ของขยะเปนพิษเทศบาลตําบลสตึกจะสงบริษัทเอกชนในการกําจัดตอไป  ในสวน
รายละเอียดหากทํา MOU  แลวจะไดแจงใหที่ประชุมไดทราบอีกครั้ง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่ทานนายกฯ แจงรายละเอียดขยะที่สามารถนําไปทิ้งไดนั้น 
ไมรวมอิฐหินที่เกิดจากการกอสรางครับ  มีทานใดสอบถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น ผมขอมติ
ทีป่ระชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะดานการ
จัดการมูลฝอยกับเทศบาลตําบลสตึก  อําเภอ สตึก  จังหวัดบุรีรัมย  ผมขอมติที่
ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11  เสยีง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อ
จัดทําบริการสาธารณะดานการจัดการมูลฝอยกับเทศบาลตําบลสตึก  อําเภอ       
สตึก  จังหวัดบุรีรัมย   เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.3 ญัตติ  ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเปน
คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  (ผูทรงคุณวุฒิ
ตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ) ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียด
ใหที่ประชุมไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 

           ขาพเจามีความประสงคขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาเห็นชอบ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเปนคณะกรรมการแผนพัฒนาการศกึษาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) โดยมหีลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 

 เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่

แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะตอง

สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และมีทิศทางสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศกึษาแหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 

ประกอบดวยสถานศึกษา (โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงนิของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

เหตุผล 

            ปจจุบันแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565 ) ของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําลังจะสิ้นสุดลง ในการนี้กระทรวงมหาดไทยมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่  19 มกราคม 2564 ซักซอม
แนวทางการจัดแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา จํานวน 2 ราย โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
ดังนั้น  จึงขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเปน
คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  จํานวน  2  ราย  
ประกอบดวย 1. นางติรกา  ศรีวังราช  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไมแดง และ 2. 
นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน  ขาราชการบํานาญ 
จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาเห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ตามที่
ทานนายกฯ  ขอความเห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศกึษาเปน
คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  (ผูทรงคณุวุฒิตามที่
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สภาทองถ่ินเห็นชอบ)  อยากสอบถามวาแตงตั้งเพ่ิมเติมชุดเกา หรือแตงตั้ง คกก.
ชุดใหมครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  เปนการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม พ.ศ.2566 – 2570   ซึ่งคณะ
เกาจะหมดลงในป 2565  ซึ่งตองขอความเห็นชอบสภากอน ขออนุญาตให ผอ.
กองการศึกษา ชี้แจงเพ่ิมเติมครบั 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เชิญ ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

นายทองหลอ  ปกเคระเต - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทองหลอ ปกเคระเต  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศกึษา  ในสวนของญัตตขิอความเห็นชอบการแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิทางการ
ศึกษาเปนคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  
(ผูทรงคุณวุฒิตามที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ)  นั้น  เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ.2561-2565  จะสิ้นสุดลง  กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือแจงใหแตงตั้ง
ผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทดแทน คกก.ที่จะสิ้นสุดลง  และขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม 
องคประกอบคณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ปลัดเทศบาล  เปนกรรมการ / ผูอํานวยการ
กอง สวนที่เกี่ยวของเปนกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเปน
กรรมการ/ผูทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นชอบเปนกรรมการ/ผูอํานวยการ
กองการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ จึงขอแจงใหที่ประชุมรับทราบครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดสอบถามอีกหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเปนคณะกรรมการแผนพัฒนา
การศกึษา  พ.ศ. 2566 – 2570  จํานวน  2  ราย  ประกอบดวย  
1. นางติรกา  ศรีวังราช  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไมแดง  
2. นายเพชรไพฑรูย  กาญจนทรัพยสิน ขาราชการบํานาญ 
ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเปน
คณะกรรมการแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2566 – 2570  จํานวน  2  ราย  
ประกอบดวย  
1. นางติรกา  ศรีวังราช  ผูอํานวยการโรงเรียนบานไมแดง  
2. นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน ขาราชการบํานาญ 
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เห็นชอบ 11  เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

3.4 ญัตติ  ขอความเห็นชอบการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอทุิศใหเปนกรรมสิทธิ์แก
เทศบาลตําบลกระสัง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง และโรงเรียน
เทศบาลกระสัง)  ขอเชิญทานนายกฯ ผูยื่นญัตติไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุม
ไดรับทราบ  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ 
           ขาพเจามีความประสงคขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑจาก
เอกชนเพ่ือเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตําบลกระสัง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลกระสัง และโรงเรียนเทศบาลกระสัง)สังกัดกองการศึกษา  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
        เทศบาลตําบลกระสังไดรับบริจาคเครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ/รุน  HP Laser 
Jet Pro M15a  จํานวน  1  เครื่อง  จาก  นางธิดา  อุตตะมะ  เพ่ือใชปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลกระสัง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง  และ
โรงเรียนเทศบาลกระสัง)  สังกัดกองการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
มาตรา  112  ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูในความ
ครอบครองใหมีการใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชน
ตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด  มาตรา  113  การดําเนินการตามมาตรา 112 ซึ่ง
รวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา 
และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 
2561 ไดวินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทยกรณีรับมอบพัสดุที่มีผูอุทิศให
เปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือ
มอบใหผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
สภาทองถ่ิน  

เหตุผล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของ  จึงเรียนมาเพื่อ
ขอใหสภาเทศบาลตําบลกระสังพิจารณาเห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพเลเซอร 
ยี่หอ/รุน   HP Laser Jet Pro M15a  จํานวน  1  เครื่อง รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกใหที่ประชุม  ขอบคุณครบั 

ที่ประชุม - รับทราบ 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผูใดอภิปรายหรือสอบถามอ่ืนใดหรือไม 

ที่ประชุม - ไมมี 
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นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ตามที่ทานนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดรับทราบแลวนั้น ผมขอมติ
ที่ประชุมสภาเทศบาลเลยนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ/รุน  HP Laser Jet Pro M15a  
จํานวน  1  เครื่อง  จาก  นางธิดา  อุตตะมะ  เพ่ือใชในราชการของเทศบาล
ตําบลกระสัง (ศนูยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระสัง  และโรงเรียนเทศบาล
กระสัง)  ผมขอมติที่ประชุมดังนี้  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ  จํานวน 11 เสียง 
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือครับ จํานวน – เสียง งดออกเสียง  1  เสียง 

มติที่ประชุม   สรุปมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบรับบริจาคเครื่องพิมพเลเซอร ยี่หอ/รุน  
HP Laser Jet Pro M15a  จํานวน  1  เครื่อง จาก นางธิดา  อุตตะมะ  เพื่อ
ใชในราชการของเทศบาลตําบลกระสัง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กระสัง  และโรงเรียนเทศบาลกระสัง)   
เห็นชอบ 11 เสียง  ไมเห็นชอบ - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่น ๆ  
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ในระเบียบวาระอื่น ๆ นี้  มีทานใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือ หรือแจงตอที่
ประชุมหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  มีเรื่องแจงใหที่ประชุมสภารับทราบ  ดังนี ้
1.  การประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ.2565  ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระสังมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2565  ในคราวประชุมสภา  สมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  และผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย  เห็นชอบดวย กับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2565 ของเทศบาลตําบลกระสัง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
63  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2565  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565   
ประกาศ  ณ วันที่   30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2564 
2. การประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 ขอ 26 (2) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจาณารางแผนดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ  เทศบาลตําบลกระสังจึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ 2565  เพ่ือนําไปปฏิบัติและใชเปนแนวทางของการจัดทํา
แผนจัดหาพัสดุ  แผนการใชจายเงิน  ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 
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3. รางประกาศเทศบาลตําบลกระสัง  เรื่อง  การผอนผันการตั้งวางจําหนาย
สินคาในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลกระสัง  โดยมีนโยบายจัด
ระเบียบการจําหนายสินคาใหเปนไปตามกฎหมายและเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนประกอบอาชีพโดยสุจริต  ลดปญหาการวางงาน  บานเมืองมีความ
สะอาดเรียบรอยและรองรับการพัฒนาเมืองสูแหลงทองเที่ยวในอนาคต  ซึ่งสถานี
ตํารวจภูธรกระสังไดพิจารณาเห็นชอบตามรางประกาศดังกลาวแลว   
ในสวนรายละเ อียดทั้ ง   3  เรื่ องที่ แจ ง ใหที่ประชุม ได รับทราบข างตน            
ตามเอกสารที่ไดแจกแลวนั้น   
4. การจัดประเพณีลอยกระทงประจําป 2564  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  
2564  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวจากสถานการณระบาดโรคโควิด 19  จึง
ของดจัดประเพณีลอยกระทงในปนี้  แตเพื่อเปนการรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงาม
จึงไดเตรียมการในสวนของสถานที่ แสงสวาง  บริเวณสระหนองกกไวสําหรับ
บริการประชาชนที่จะมาลอยกระทง  และมอบหมายเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกในวันดังกลาวดวย  ก็ขอฝากใหประชาสัมพันธในประชาชนในพ้ืนที่ไดรับ
ทราบ 
5. การใชสนามกีฬาฟุตซอลและสนามเทนนิส  ตามที่ไดรับรายงานมีประชาชน
มาใชสนามกีฬาฟุตซอลและสนามเทนนิสตั้งแตชวงเย็น  และมีการเปดใชไฟฟา
บริเวณสนามกีฬาทั้ง 2 แหง  บางวันเปดจนดึกหรือไมปดไฟ  ทําใหมีคาใชจาย
จํานวนมาก  จึงอยากปรึกษาทานสมาชิกวาจะแกไขปญหาอยางไร  หรือเสนอแนว
ทางการใชสนามกีฬาอยางไร  ในสวนของกระผมเห็นวาควรตั้งเวลาเปดปดไฟฟา
อัตโนมัติ  โดยเรากําหนดเวลาเปดปดเพื่อเปนการกําหนดการใชสนามกีฬาทั้ง          
2 แหง 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ท่ีไดแจงเรื่องตาง ๆ ใหที่ประชุมไดรับทราบครับ มีทาน
ใดเสนอแนวทางการใชสนามกีฬาหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   
เห็นดวยกับทานนายกฯ ที่จะมีการตั้งเวลาเปดปดอัตโนมัติ  เพราะเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบไมสามารถควบคุมไดตลอดเวลา  หากเราติดตั้งตูควบคุมการเปดปด
ไฟฟาเราจะสามารถประหยัดคาใชจายในสวนของคาไฟฟาลงไดครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
เห็นดวยกับทานนายกฯ และทานธรรมรัตนเสนอการกําหนดเวลาเปดปดไฟฟา  
อาจจะกําหนดเปนเวลา 17.00 น. – 21.00  น.  ซึ่งคดิวาเปนเวลาที่เหมาะสม
กับการใชสนามกีฬาครับ   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 
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นายทองหลอ  ปกเคระเต - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทองหลอ ปกเคระเต  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศกึษา  สนามกีฬาแบงเปน 2 สวน  สนามกีฬาขางโรงเรียนกระสังพิทยาคม 
ซึ่งจะเปนเด็กเยาวชนที่มาใช  มีกฎขอบังคบัในการใชสนามตั้งแตเวลา 15.00 น 
– 20.00  น.  แตปญหาคือมีการเปดไฟทิ้งไวตลอดคืน  จึงขอความรวมมือทุก
ทานประชาสัมพันธกฎการใชสนามกีฬาใหผูใชสนามรับทราบ  และในสวนของ
สวนสาธารณะสุขฤทัยก็ไดมีการประสาน สภ.กระสัง ชวยดูแลตรวจสอบ  สําหรับ
การกําหนดเวลาตามหลักที่ใชกันทั่วไป คือเวลา 15.00 น - 20.00  น.  เสนอ
การใชไฟฟาแบบหยอดเหรียญเพ่ือใหตรงตามความตองการใชสนามกีฬาของ
ประชาชน  ขอนําเรียนเพ่ือที่ประชุมรับทราบขอบคุณครับ  

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  สําหรับที่ทานทองหลอเสนอการใชไฟฟาแบบหยอดเหรียญกระผมได
พิจารณาแลวอยากจะใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ใชบริการสนามไมเสียคาใชจาย  
ซึ่งยังไมไดตัดสินใจวาจะกําหนดการใชสนามอยางไรคงตองนําปรึกษาที่ประชุมวา
จะมีแนวทางกําหนดการใชสนามอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด  คุมคา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
ตามที่ทานนายกฯ กลาว วาเราเปนเทศบาลซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุมชน  การที่จะ
ใชไฟฟาบริเวณสนามแบบหยอดเหรียญนั้น กระผมไมเห็นดวยครับ  ขอใหการใช
สนามกีฬาเปนการบริการประชาชนครับ  คงตองหาแนวทางในการกําหนดเวลา
เปดปดสนามเพ่ือการประหยัดไฟฟา 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายทวิท  สุมานิตย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทวิท  สุมานิตย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   เห็น
ดวยกับทานมานพในการกําหนดเวลาเปดปดสนามไมเห็นดวยกับการหยอด
เหรียญ  เนื่องจากเด็ก เยาวชน หรือประชาชน  ที่ยังไมมีรายไดหากยังตองมาเสีย
เงินในการหยอดเหรียญอีกคงไมเหมาะสม  และกําหนดเวลาเปดปด ไมเกิน 
20.00 น. 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายบุญธง  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายบุญธง  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   
เสนอการติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล  และขอปรึกษาเรื่องบอขยะชวงนี้เปนฤดูหนาว  
การเผาขยะซึ่งทางลมจะพัดเขามาในชุมชน  ก็อยากใหเทศบาลดูแลในเรื่อง
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ดังกลาวดวย ขอบคุณครบั 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- เชิญทานนายกฯ ชี้แจงเรื่องปญหาการเผาขยะครับ 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  สําหรับเรื่องไฟฟาบริเวณสนามขอความอนุเคราะหทานธรรมรัตนซึ่งเปน
ผูมีความรูความชํานาญในดานนี้  หากเราใชไฟฟาปกติกับติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล
แบบใดจะประหยัดและคุมคาที่สุด  การใชไฟฟาแบบหยอดเหรียญกระผมก็ไมเห็น
ดวยครับ  สําหรับเรืองบอขยะขออนุญาตทานประธานให ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- เชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเรื่องบอขยะครับ 

นางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  พรอมพิมพ  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กรณีการเผาขยะบริเวณบอขยะเทศบาลไมมี
นโยบายในการเผาขยะดังกลาว  สาเหตุที่มีการเผาขยะเนื่องจากมีผูลักลอบเผา  
ตามที่ไดรับแจงจากเจาหนาที่ของเรา  จะลักลอบเผาชวงเวลาหัวค่ําเปนตนไป  ก็
จะไดกําชับใหเจาหนาที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ  หากพบเห็นหรือตองการแจงเหตุ
สามารถติดตอกับงานปองกันฯ ได  เบอรติดตอจะไดแจงใหทราบทางไลน 
ขอบคุณคะ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายธรรมรัตน  สมบูรณการ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายธรรมรัตน  สมบูรณการ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2   
ปญหาควันขยะจากบอขยะ  ประชาชนฝากแจงใหรับทราบปญหาดังกลาว  อยาก
ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดับไฟบอขยะ  สวนเรื่องการใชไฟฟาโซลาเซลลก็จะทําให
ประหยัดแตการติดตั้งก็จะตองมีคาใชจายคอนขางสูง  แตประโยชนที่ไดรับก็คือ
การประหยัดคาใชจายเรื่องไฟฟา  รายละเอียดจะไดแจงใหทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายทองหลอ  ปกเคระเต - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายทองหลอ ปกเคระเต  ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศกึษา  กรณีการใชสนามกีฬาก็เห็นดวยกับทานสมาชิกที่เราควรเปนผูให  แต
เนื่องจากท่ีตองกําหนดหวงระยะเวลาซึ่งไดมีการกําหนดไวนานแลวติดตั้งปายกฎ
กติกาการใชบริการสนามไวทุกสนาม  แตผูใชสนามไมปฏิบัติตาม  และขอแจงให
ที่ประชุมไดรับทราบ เมื่อป 2562  เทศบาลไดลงบันทึกประจําวันที่ สภ.กระสัง 
กรณีท่ีมีผูทําลายทรัพยสินของเทศบาล  ที่จะหารือคือจะทําอยางไรเราจะปลูกฝง
เด็กเยาวชนทําตามกฎกติกาที่กําหนดไว คือ การเปดปด 15.00 น – 20.00  น. 
และการกําหนดเรื่องอ่ืน ๆ ขอแจงท่ีประชุมไดรับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  - เชิญทานนายกฯ  
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ประธานสภาฯ 
นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  กระผมเห็นดวยสําหรับเรื่องการกําหนดเวลาเปดปดไฟฟาสนาม เวลา 
15.00 น. – 20.00  น.  กข็อฝากทานสมาชิกประชาสัมพันธและชี้แจงให
ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบกฎกติกาการใชสนามกีฬา เพ่ือทําความเขาใจดวย 
และสําหรับปญหาตาง ๆ เราคณะผูบริหารก็พรอมที่จะแกไขปญหาตอไป  อยาง
เรื่องปญหาบอขยะหากเราสามารถขอใชพื้นที่บริเวณดังกลาวไดแลวก็จะอันดับ
แรกเราจะดําเนินการกอสรางรั้วแบบถาวรใหมีความมั่นคง แข็งแรง โดยจะขุดดิน
บริเวณดานหลังมาถมดานหนาเพ่ือกอสรางรั้วดานหนาบอขยะ และจะบริหาร
จัดการขยะตามแนวทางแกไขปญหาตอไป  ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายมานพ  สัมมาวรกิจ - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายมานพ  สัมมาวรกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1   
ขอขอบคุณคณะผูบริหารที่ไดใหเจาหนาที่ไปติดตั้งไฟที่คุมแสนสุข  และขอเสนอ
เพ่ิมไฟฟาทางเขาคุมแสนสุขเพ่ือเพ่ิมแสงสวาง  และชุมชนขางโรงเรียนกระสัง
พิทยาคมขอความอนุเคราะหเทศบาลดําเนินการตัดแตงก่ิงไมเพ่ือความสะอาด 
สวยงาม ขอบคุณครับ 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายอดิศร  เกือรัมย - เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผูทรง
เกียรติทุกทาน กระผมนายอดิศร  เกือรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  
กระผมขอปรึกษาเรื่องที่ทานนายกฯ แจงรางประกาศการผอนผันการตั้งวาง
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลกระสัง  กระผมเห็น
ดวยครับ  ซึ่งชวงนี้บริเวณขามทางรถไฟกระสังมีพอคาแมคายายมาขายของ
จํานวนมาก จึงอยากใหเทศบาลอํานวยความสะดวกจัดระเบียบรานคา  และ
ปญหาคือพอคาแมคาไมมีไฟฟาใชจึงอยากใหเทศบาลดูแลในเรื่องดังกลาว  และ
ดูแลจัดระเบียบการจราจรดวย 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาฯ 

- มีทานใดเสนอแนะอีกหรือไม 

นายอภิชาติ  เรืองจินดาวลัย 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลกระสัง  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระสัง  
ที่เคารพ  ตามท่ีทานมานพแจงติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณทางเขาคุมแสนสุข   
จะไดมอบใหรองธนันทชัยดําเนินการแจงกองชางตอไปครับ  และขางโรงเรยีน
กระสังพิทยาคมจะลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนอีกหนึ่งครั้ง  ขอใหทานปลัด
กําหนดวันจัดกิจกรรมนะครับ  ในสวนทานอดิศรเสนอแนะการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาและจราจรบริเวณขางทางรถไฟที่พอคาแมคามาขายของจํานวน
มาก  และปญหาการจอดรถของรานคาทําใหการจราจรติดขัด  คณะผูบริหารได
รับทราบปญหาดังกลาวแลว  จะไดหาแนวทางแกไขตอไป   และขอแจงขาวใหที่
ประชุมไดรับทราบทาน สส.       อดิพงศ  ไดรับคํารองขอจากประชาชนในพื้น
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ที่วาอยากใหมีการจัดตลาดไนทเพ่ือการจับจายใชสอยไดสะดวก   จึงแจงให
รับทราบและจะนําเสนอปรึกษาเรื่องดังกลาวในครั้งตอไป  โดยเบื้องตนอาจจะ
สอบถามรานคาตาง ๆ วามีความตองการเปลี่ยนสถานที่จําหนายสินคาหรือไม   

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอขอบคุณทานนายกฯ ครับ  กระผมมีเรื่องแจงใหรับทราบ  เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่แจงวารานอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลตําบลกระสัง  ไม
ดําเนินการตามมาตรการปองกันการระบาดโรคโควิด 19  คือแผงลอยไมมีฉาก
พลาสติกก้ัน  และรองเรียนพนักงานในรานอาหารไมสวมใสหนากากอนามัย  ขอ
ฝากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแจงใหผูจําหนายสินคาและรานคาปฏิบัติตามมาตรการ
โดยเครงครัดดวย 

นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีทานใดเสนอแนะเรื่องอ่ืนอีกหรือไม  

ที่ประชุม - ไมมี 
นายสุขอนันต  เชาวชยัพัฒน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
ปดประชุม เวลา   12.00  น. 

- หากไมมีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลกระสัง  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการงาน 
เจาหนาที่  และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเขารวมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ซึ่ง
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  ขอปดประชุมครับ 
 

  (ลงชื่อ).................................................ผูจัดทํารายงานการประชุม 
     (นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน) 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลตําบลกระสัง 

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  


