
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกร์ท่ี ๒๗ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

.................................. 

ผู้มาประชุม 

๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

๒.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๔.นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๕.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๖.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๗.นางสมพอ  เทศเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๘.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๙.นายบัวหลัน  ทองประสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๒ 

๑๐.นายประพจน์  ภูจำนงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๒ 

๑๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๒ 

๑๒.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๒ 

๑๓.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นายกิตตพิงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร 

๒.นายมานติย์  เหล่าตระกูล  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร 

๓.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร 

๔.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาล 

๕.นายกิตตศิักดิ์  เกิดนอก  รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

๖.นางวรทิยา  อาบสุวรรณ์  หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 

๗.นายเมธาวี  ลชัีย  หัวหนา้ฝ่ายอำนวยการ 

๘.นางสาวชนิภัค  ชินรัตน์  หัวหนา้ฝ่ายการโยธา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.โดยมีนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร                

เป็นประธานการประชุมเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารมาครบองค์ประชุม 

ประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรพิจารณา               

เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้                                                   /ระเบียบวาระที่ ๑… 



๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ  สมัยที่ 

๓ คร้ังท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

   เรื่องเดิม 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓             

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

   ข้อเท็จจริง 

   เลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อ

แก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๑                             

 เมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกระทู้ถามทั่วไปเป็นการล่วงหน้า และไม่มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดเสนอกระทู้ถามด่วนเป็นหนังสอืก่อนการเปิดประชุม เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลวินิจฉัยก่อน

ตั้งกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

        วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล จาก การป ระ ชุม ส ภาเท ศบ าลต ำบ ล บ้ าน เพ ชร  ส มั ยสามั ญ  ส มั ยที่  ๓                     

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับหลักร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน พร้อมกำหนดให้วันที่ ๑๖-

๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเสนอคำแปรญัตติ และวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลาแปร

ญัตติ เพื่อให้เป็นไป ตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗                  

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น

ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น ขอเชิญนายวิฑูรย์  สันติ

สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุม 

นายวิรัช  พาลี  สวัสดีท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

ประธานคณะกรรมการฯ เทศบาลปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 

กระผมนายวิรัช  พาลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๑ และในฐานะประธานคณะกรรมการ 

/แปรญัตติ… 



๓ 

 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอมอบหน้าที่รายงานผลการแปรญัตติ            

ให้นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  เลขานุการคณะกรรมการ แปรญัตติฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  สวัสดีท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เลขานุการคณะกรรมการฯ เทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม           

ทุกท่าน กระผมนายศุภกิตติ์   โคตะวินนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร เขต ๒ ในนาม                        

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอรายงาน                    

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                      

พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ      

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบ้านเพชร ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร และ                

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรได้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ         

ต่อคณะกรรมการ แปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                   

ณ ศาลาประชุมสมหวัง เทศบาลตำบลบ้านเพชร และกำหนดให้วันที่  ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔                      

เป็นวันแปรญัตติ นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติ โดยละเอียดแล้ว ผลการพิจารณา ดังนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันที่  ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖ ๔                  

เป็นต้นไป มติคณะกรรมการ คงเดิม ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 

๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท มติคณะกรรมการ คงเดิม ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน รวมทั้งสิน้ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี ้

 ด้านบริหารงานทั่วไป 

 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๗,๑๗๕,๘๗๐ บาท  

 ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔,๘๓๙,๒๖๐ บาท 

 มตคิณะกรรมการ คงเดิม ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 ๑. แผนงานการศึกษา ๑๑,๗๐๕,๙๑๐ บาท   

 ๒. แผนงานสาธารณสุข  ๗,๘๔๕,๔๑๐ บาท  

 ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๒,๒๘๔,๐๕๐ บาท  

/๔. แผนงานเคหะ… 



๔ 

 

 ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ๕,๒๓๙,๑๖๐ บาท  

 ๕. แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  

๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑ ,๑๖๕ ,๐๐๐ บาท                

มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ด้านการเศรษฐกิจ 

 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๕๕๖,๐๐๐ บาท 

 ๒. แผนงานการเกษตร  ๖๐,๐๐๐ บาท  

 ๓. แผนงานการพาณิชย์  ๘๓๐,๐๐๐ บาท  

 มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 ด้านการดำเนินงานอื่น 

 ๑. แผนงานงบกลาง  ๑๕,๐๘๙,๓๔๐ บาท  

 มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวนความเห็น  

 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท           

 ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๐ บาท 

มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวนความเห็น   

 ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ          

ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล มติคณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวน

ความเห็น   

 ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม           

เทศบัญญัตินี้ มตคิณะกรรมการฯ คงเดิม:ไม่มีผู้สงวนความเห็น 

 คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๖๙,๐๐๐,๐๐๐บาท  (หกสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรี

ตำบลบ้านเพชร นั้น  สอดคล้องกับนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  เป็นการวางแผน

งบประมาณที่แสดงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทุกภารกิจที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  

อนึ่งในนามคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                 

มีข้อสังเกตและแสดงความห่วงใย ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านเพชรในการปฏิบัติงานตาม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมี   ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำ

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  และการประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด  อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นที่ว่า “บ้านเพชรน่าอยู่ 

โปร่งใส มคีุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ประชาร่วมใจพัฒนา” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิเลขานุการสภาได้อธิบายขั้นตอนต่อไปใน วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 

/เลขานุการสภา… 



๕ 

 

เลขานุการสภาเทศบาล  สวัสดี ท่ านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา นายก เทศมนตรี                   

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด เลขานุการสภาเทศบาล

ตำบลบ้านเพชร  ขออธิบายขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย ประจำ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ตามข้อ ๕๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดไว้ว่าให้ปรึกษาเรียง

ตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นได้ลงมติเป็นอย่างอื่น และในการประชุมวาระ ที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติเฉพาะข้อ ที่ได้

ระงับไว้เท่านั้น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วย กับคำแปรญัตติ หรอืเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว

ไม่ใหเ้สนอขอแปรญัตติหรอืเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง นั้นอกี  

 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว ขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระสําคัญ                 

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง                

หรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ             

แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ

ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมตใิห้พิจารณาจนจบร่างขอ้บัญญัติก็ได้  

 ถ้าข้อขัดแย้ง หรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว              

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติ ให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ                    

ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น                                   

ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ัวโมง ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณี ต้องพิจารณา                   

เป็นการด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมตเิฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

 มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

 มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่  

 เมื่อไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาเทศบาล เสนอคำแปรญัตติ                            

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ คงเดิม 

และที่ประชุมสภาเทศบาลไม่เห็นเป็นอย่างอื่น จึงไม่ต้องลงมติในวาระ ๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๑ แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ 

ประธานสภาเทศบาล ตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น                 

พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดไว้ว่า การพิจารณาข้อบัญญัติวาระสาม                     

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี เหตุสมควร และ                              

ในการพิจารณาวาระนี ้ให้ที่ประชุมสภาลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่                        /ถ้าไม่มี... 



๖ 

 

 ถ้าไม่มี  ขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรอืไม่ โปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                            

พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยคะแนน ๑๑ เสียง และประธานสภางดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  ญัตติการพจิารณาการให้เช่าที่ โดยไม่ใช้วิธีประมูล  

รายนางสาวนวิรณ์ ประทุมวงษ์ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร ขอเสนอ

ญัตติการพิจารณาการให้เช่าที่ โดยไม่ใช้วิธีประมูล รายนางสาวนิวรณ์  ประทุมวงษ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

กองคลังดังนี ้

   ด้วยนางสาวนิวรณ์ ประทุมวงษ์ อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล 

บ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ร้องขอให้เทศบาลตำบลบ้านเพชรทำแผนผังแนวเขตที่ดิน                  

โดยที่ดินดังกล่าว ทางราชการตำบลบ้านเพชร (สุขาภิบาลตำบลบ้านเพชร) ได้สิทธิครอบครองโดยนัย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๗๐ (ตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่             

ชย ๑๕/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒) ตามหนังสือลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบล   

บ้านเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินตามสิทธิครอบครอง ตามคำสั่งที่ 

๔๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและได้จัดทำแผนผัง

แล้ว และขอเช่าที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์อยู่อาศัยและทำการค้า โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                   

ที่กฎหมาย และระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ทุกประการ และในระหว่างสัญญาเช่าจะปฏิบัติตามที่

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านแพชรกำหนด โดยไม่มีสิทธิเรียกร้ อง

ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์  ในทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๖ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใหด้ําเนนิการโดยวิธีประมูล (๑) มีกําหนดไม่เกินสามปีให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

   (๒) มีกําหนดเกินสามปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต ิ

   การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ                 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดําเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล 

ก็ได้ ทั้งนีเ้ท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎหมาย 

   เทศบาลตำบลบ้านเพชร พิจารณาแล้วเห็นว่า 

   ๑. ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของสุขาภิบาลตำบลบ้านเพชร (เทศบาลตำบล

บ้านเพชร) โดยนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๗๐ (ตามหนังสือ

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย ๑๕/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒) เมื่อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบล

บ้านเพชรแล้ว เทศบาลก็สามารถจัดหาประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓                                                      

     /๒. ตั้งแต่... 



๗ 

 

   ๒. ตั้งแต่ได้มีการยกที่ดินให้ทางแก่ราชการ นายโป ทานประสิทธิ  ได้อยู่อาศัย                 

ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาตลอด ต่อถึงนายอาน ประทุมวงษ์ ซึ่งเป็นบุตรเขย และจนกระทั่งถึงปัจจุบัน              

นางสาวนิวรณ์  ประทุมวงษ์ ซึ่งเป็นบุตรของนายอาน ประทุมวงษ์ ก็ยังอยู่เช่นเดิม เพื่อใหก้ารบริหารงานของ

เทศบาลเป็นไป เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นธรรม จึงขอเสนอ

ญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ นางสาวนิวรณ์ ประทุมวงษ์ เช่าที่ดิน

แปลงดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการค้าตามข้อ ๖ วรรคท้าย ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ โดยอัตราค่าเช่าใหเ้ป็นไป   

ตามอัตราที่คณะกรรมการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านเพชรกำหนด 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกตและ

เสนอแนะ หรอืไม่   

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอสอบถามว่าพืน้ที่ดังกล่าวมีขนาดเท่าไร และสิ่งปลูกสร้างในพืน้ที่จะเป็นของใคร 

รองประธานสภา 

นายกเทศมนตรี  ขอมอบให้หัวหน้าฝ่ายโยธาเป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวชินภัค  ชินรัตน์ ขอตอบท่านกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ดังนี้ พื้นที่ดังกล่าว มีพื้นที่ ๒ งาน ๗๕ ตาราง

วา 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา สิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของเทศบาลตำบลบ้านเพชร   

ประธานสภาเทศบาล มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   
มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรือไม ่

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติการพิจารณาการให้เช่าที่ โดยไม่ใช้             

วิธีประมูล รายนางสาวนวิรณ์  ประทุมวงษ์ หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง หากอนุมัติ โปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง        

ระเบียบวาระที่ ๔.๔  ญั ตติขออนุมัติ ใช้จ่ าย เงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ                 

ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๒ ม.๑ จำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๒ ม.๑ จำนวน 

๒๕๘,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผดิชอบ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้สำรวจพืน้ที่ ถนนสุขาภบิาล 13/2 หมู่ที่ 1 เนื่องถนน

ดังกล่าว มีสภาพน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในช่วงฝนตกหนักเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับ                       

ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินการตรวจวัดพื้นที่ และประมาณราคางานโครงการก่อสร้าง            

ตามหลักเกณฑ์ราคากลางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และได้จัดทำโครงการก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๒  (ซอยบ้านหมอหนู ) หมู่ที่  ๑  วางท่อระบายน้ ำ                         

ขนาด dia ๐.๔๐ เมตร                                                                                             /จำนวน... 



๘ 

 

จำนวน ๑๑๔ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๐.๙๐ เมตร จำนวน 12 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 

๑๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานเทศบาลกำหนด ปูผิวคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร

ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรอื มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๓๒ ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น (ท๑-๐๑) งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐.-บาท 

   เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อการนี้ 

เพื่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภา

เทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างดังกล่าว งบประมาณ ๒๕๘,๐๐๐ บาท                                     

(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน               

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

   ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ใหก้ระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายกำหนด 

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภท ตามระเบียบแล้ว 

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ

กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี                

สาธารณภัยเกิดขึ้น 

   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ดำเนนิการก่อหนีผู้กพันใหเ้สร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 

   หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงนิสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรเพื่อ

พิจารณาต่อไป          

ประธานสภาเทศบาล มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   
มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรือไม ่

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๒  ม .๑  จำนวน ๒๕๘ ,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ                     

สำนักปลัดเทศบาลหากอนุมัติ โปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

/ระเบียบวาระที่ ๔.๕… 



๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕  ญัตติขออนุมัติรับโอนถนนรุ่งเรืองศรีและเกาะกลางถนนในพื้นที่เทศบาล

ตำบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขออนุมัติรับโอน

ถนนรุ่งเรืองศรีและเกาะกลางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๘               

วรรคสอง ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้  โดยให้นำข้อความในข้อ ๓๙       

มาใช้บังคับ (๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรได้

ชีแ้จงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร ขอเสนอ

ญัตติขออนุมัติรับโอนถนนรุ่งเรืองศรีและเกาะกลางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร ด้วยเทศบาลตำบล

บ้านเพชร ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเรื่องการขอรับโอนถนนรุ่งเรืองศรี 

ความยาว ๓ กิโลเมตร ๒๖๐ เมตร และเกาะกลางถนน จำนวน ๒ เกาะ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อ

แก้ปัญหาการจราจรของประชาชน และภูมทิัศน์เกาะกลางถนน ไหล่ทางจากถนนรุ่งเรืองศรีที่องค์การบริหาร                  

ส่วนจังหวัดชัยภูมดิูแลไม่ทันเพราะมีพื้นที่ดูแลเกือบทั้งจังหวัดชัยภูม ิ

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกตและ

เสนอแนะ หรอืไม่   

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าสาธารณะของถนนรุ่งเรอืงศรีจะได้รับมอบด้วยหรือไม่ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี หากได้รับโอนก็น่าจะได้รับไฟฟ้าสาธารณะของถนนรุ่งเรืองศรีมาด้วย ถ้ามีความ

คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ประธานสภาเทศบาล มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่   

มสีมาชิกสภาเทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตัง้ข้อสังเกตและเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอรับโอนถนนรุ่งเรืองศรี และ                  

เกาะกลางถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล หากอนุมัติ โปรด

ยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

/ระเบียบวาระที่ ๕… 

 

 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาฯ มีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรอืข้อปรึกษาหารอื ต่อที่ประชุมสภาแห่งนีห้รอืไม่  

มีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรอืข้อปรึกษาหารอื ต่อที่ประชุมสภาแห่งนีห้รอืไม่  

มีท่านผูเ้ข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรอืข้อปรึกษาหารอื ต่อที่ประชุมสภาแห่งนีห้รอืไม่  

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม

ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา ๑๕.๐๐ น 

  (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจำนงค์) 

 สภาเทศบาลตำบลบ้ านเพชรได้รับรองแล้ วในการประชุมสมัย            .                    

สมัยที่     ครั้ งที่      ประจำปีพ .ศ.        เมื่อวันที่      เดือน               พ .ศ .        ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)              

พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น             

ลงช่ือในรายงานการประชุมนัน้ไว้เป็นหลักฐาน 

 (ลงช่ือ)     ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร 

  (นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์) 


