
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ศาลาประชุมสมหวัง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

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

ผู้มาประชุม 

๑.นายสมบัติ  เจริญเพชรกุล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

๒.นางน้ าหวาน  แสงศรี รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

๓.นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๔.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

๕.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒  

๖.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

 ๗.นายสนิท  พบืขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

 ๘.นายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

 ๙.นางนิตยา  กิ่นค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ๑.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ ลากิจ 

 ๒.นางสมพอ  เทศเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.นายสิริพรชัย  ภูมชัิยธีรโชติ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

๒.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

๓.นายไพศาล  ทั่งพรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

๔.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์ ปลัดเทศบาล 

๕.นายกิตตศิักดิ์  เกิดนอก รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

๖.นางวรทิยา  อาบสุวรรณ์ หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

๗.นายธงชัย  ลายภูค า หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

๘.นางดวงรัตน์   แซ่เจยี หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

๙.นายไพโรจน ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ประธานมูลนธิิเมตตาการกุศล 

๑๐.นางสาวกมลรัศม์  พับขุนทด นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

๑๑.นางสาวกรสุภา  เพียกขุนทด นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

๑๒.นางสาวปิยาน ี นาสาทร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ 

๑๓.นางดวงเดือน  ศุภมาตร นักวิชาการศกึษา ปฏิบัติการ 

…/๑๔.นางสาวพิไลวรรณ ฉิมขุนทด 



๒ 

 

๑๔.นางสาวพิไลวรรณ  ฉิมขุนทด นักการ 

๑๕.นายรุ่งโรจน ์ โปยขุนทด ประชาชนหมูท่ี่  ๑๗ 

๑๖.นายแล  โปยขุนทด ประชาชนหมูท่ี่  ๑ 

๑๗.นายวิรัตน์  ประทุมวงศ์ ประชาชนหมูท่ี่ ๑๗ 

๑๘.นายกิตตศิักดิ์  อ่อนหมื่นไวย ประชาชนหมูท่ี่  ๑๗ 

๑๙.นายธนิต  คานเพ็ชรทา ประชาชนหมูท่ี่  ๑๗ 

๒๐.นายไวพจน์  ขาวนวล ประชาชนหมูท่ี่  ๑ 

๒๑.นางชุตินันท์  แถวเพชร ประชาชนหมูท่ี่  ๒ 

๒๒.นางจารุดา  หมู่สะแก ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๒๓.นางสาวสมัญญา  แจม่เพ็ง ประชาชนหมูท่ี่  ๒ 

๒๔.นายมานพ  โลสันเทียะ พนักงานขับรถจักรกลเบา 

๒๕.นายไพฑูรย์  พันธุ์ชัยโย ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๒๖.นางสาวจันทร์จริา  เทียมจัตุรัส ประชาชนหมูท่ี่  ๑ 

๒๗.นางสาววิณาพร  โปยขุนทด ประชาชนหมูท่ี่ ๒  

๒๘.นางสาวรพีภัทร  เหงขุนทด ประชาชนหมูท่ี่  ๒ 

๒๙.นางสาวสุธาสิน ี สมัญกลาง ประชาชนหมู่ที่  ๑ 

๓๐.นางสาวปรางค์ทิพย์  นาคนิล ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๓๑.นางสาววิชชุดา  ธรรมโสภารัตน์  ประชาชนหมูท่ี่ ๒๑ 

๓๒.นางสาววิชญาดา  รัตน์ศรีจันทร์  ประชาชนหมูท่ี่  ๑ 

๓๓.นางสาวศิริมาศ  พิษจ ารูญ ประชาชนหมูท่ี่  ๒ 

๓๔.นางสาวพรทิพย์  นยิมรัตน์ ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๓๕.นางสาวมญชุภา  ตรีสรานุวัฒนา  ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๓๖.นายภาธร  เขตชัยภูมิ ผูช่้วยนายช่างเขียนแบบ 

๓๗.นายประเสริฐ  ยึดพวก ประชาชนหมูท่ี่  ๑๖ 

๓๘.นางดวงตา  กลิ่นศรีสุข ประชาชนหมูท่ี่  ๒๑ 

๓๙.นายนัฐพงษ์  ดา่นขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ/เลขานุการสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยมีนายสมบัติ  เจริญเพชรกุลประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร

เป็นประธานการประชุมเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารมาครบองค์ประชุม 

ประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                    

พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

.../ระเบียบวาระที่ ๑ 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.นายกเทศมนตรีป่วยและมอบหมายให้นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์ เลขานุการ

นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้ภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงแทน 

๒.นายมนัส  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ และ                   

นางสมพอ  เทศเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ ลากิจ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ             

สมัยที่ ๓ คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประธานสภาเทศบาล  งานเลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล               

บ้านเพชร  สมัยสามัญสมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการ                

ตรวจรายงานการประชุมทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงเรียนที่ประชุม              

เพื่อโปรดทราบ และพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ในการรับรองรายงานการประชุม          

สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓                                   

ถ้ารับรองโปรดชูมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ

เทศเขียว ลากิจ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม 

 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกระทู้ถามทั่วไปเป็นการล่วงหน้า และไม่มีสมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดเสนอกระทู้ถามด่วนเป็นหนังสือก่อนการเปิดประชุม เพื่อให้ประธานสภาเทศบาล

วินจิฉัยก่อนตั้งกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน และกันเงินงบประมาณ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๑๖ 

งบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

…/เลขานุการนายกเทศมนตรี   



๔ 

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน               

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก)  

หมูท่ี่ ๑,๑๖,๒ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย

กว่า ๔๕๙.๙๒ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) 

พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๒๒๙ ท่อน                 

พร้อมก่อสรา้งบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร ทุกระยะ ๖.๐๐ เมตร จ านวน ๓๘ บ่อ ตาม

แบบเทศบาลก าหนด พร้อมรื้อรางระบายน้ า คสล. ยาว ๓๔.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๗๘๖,๔๐๐ บาท 

 ข้อเท็จจริง  

 กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ราคากลาง            

ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และเพื่อให้เป็นไปตามผลการส ารวจออกแบบและค านวณ            

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและราชการได้ประโยชน์ จึงขออนุมัติแก้ไขเป็น หน่วยงานกองช่าง แผนงาน

การเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๑,๑๖,๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๖๗ ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้าง                            

วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๒๒๙ ท่อน พร้อมก่อสร้าง                

บ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๓๘ บ่อ พร้อมรื้อรางระบายน้ า คสล.เดิม ยาว ๓๔.๐๐ เมตร        

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๐๓) งบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อประโ ยชน์                

ของประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/โอน

เงินงบประมาณ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี                   

(ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่  ๑,๑๖,๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗.๐๐ เมตร                 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๗๘.๖๗ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ               

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่ น  (ท๑-๐๑)  พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.                         

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๒๒๙ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร 

จ านวน ๓๘ บ่อ พร้อมรื้อรางระบายน้ า  คสล.เดิม ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน                          

งานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๐๓) งบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท 

 เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน             

จงึขออนุมัติ จ านวน ๙๗๔,๐๐๐ บาท กันตามโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

…/ข้อกฎหมาย 



๕ 

 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด                   

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น             

รายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                    

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน               

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ                  

สภาท้องถิ่น หรือกรณี  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา             

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็น เงนิสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน 

และกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนรุ่งเรืองศรี (ด้านทิศตะวันออก)              

หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๑๖ งบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง  หากอนุมัติ                      

โปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

…/มตทิี่ประชุม 
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มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน และกันเงินงบประมาณ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภบิาล ๒ หมูท่ี่ ๑๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๔.๕๐ ตารางเมตรไหล่

ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรจ านวน ๕๔ ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x

๑.๒๐ เมตร ทุกระยะ ๖.๐๐ เมตร จ านวน ๘ บ่อรวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบ

เทศบาลก าหนด พร้อมรื้อรางระบายน้ า คสล.ยาว ๖๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท 

 ข้อเท็จจริง  

 กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจประมาณราคา ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง                  

ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างและเพื่อให้เป็นไปตามผลการส ารวจออกแบบและค านวณ                 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและราชการได้ประโยชน์ จึงขออนุมัติแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้าง                   

ขยายผวิจราจร คสล.ถนนสุขาภบิาล ๒ หมู่ที่ ๑๗ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๓๕ ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

๐.๖๐ เมตร จ านวน ๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๘ บ่อ รวมความยาวไม่น้อย

กว่า ๖๘.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๐๓) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ        

ประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/โอนเงิน

งบประมาณ หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒ หมู่ที่ ๑๗        

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

๙๐.๓๕ ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑)  

…/พร้อมก่อสรา้ง 



๗ 

 

 พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร 

จ านวน ๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ลึก ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๘ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ 

เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๐๓) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท 

 เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน             

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน             

จงึขออนุมัติกันเงินจ านวน ๑๙๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด                   

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น             

รายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                     

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิ น               

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ                  

สภาท้องถิ่น หรือกรณี  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา             

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็น เงนิสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่                                                                             …/หากไม่มี 



๘ 

 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน 

และกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณ 

๑๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองชา่ง หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน และกันเงินงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒/๕ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยบ้านคุณประเสริฐ หาญณรงค์ หมู่ที่ ๒ ขนาด

ผวิจราจรกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ 

ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้าง

รางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า PVC สีฟ้า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๔ จุด ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมรื้อถนน คสล.และ      

รางระบายน้ ายาว ๒๑.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๕,๑๐๐ บาท 

 ข้อเท็จจริง  

 กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจประมาณราคา ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง            

ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างและเพื่อให้เป็นไปตามผลการส ารวจออกแบบและค านวณ          

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและราชการได้ประโยชน์ จึงขออนุมัติแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้าง                

ถนนผวิจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒/๕ หมู่ที่ ๒  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๙.๒๐ ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมรื้อถนน คสล.และรางระบายน้ ายาว ๒๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน

ก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๑๓) งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐ บาท 

…/โอนเพิ่ม 

 

 



๙ 

 

 โอนเพิ่ม 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ                

ประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/โอนเพิ่ม 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒/๕ หมู่ที่ ๒ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

๗๙.๒๐ ตารางเมตรไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมรื้อถนน คสล.และราง

ระบายน้ ายาว ๒๑.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๑๓) งบประมาณตั้งไว้ 

๑๖๕,๑๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๖,๙๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๒๑๒,๐๐๐ บาท 

 โอนลด  

 หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน             

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า

ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๓๒๘,๙๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๖,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๘๒,๐๐๐ บาท 

 เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน           

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน           

จงึขออนุมัติกันเงินจ านวน ๒๑๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด                   

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น             

รายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                    

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน               

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ                  

สภาท้องถิ่น หรอืกรณี  มคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

…/คุณภาพเปลี่ยน 



๑๐ 

 

 คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา             

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็น เงนิสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน 

และกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๒/๕ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ 

๒๑๒,๐๐๐ บาท หนว่ยงานรับผดิชอบ กองชา่ง  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน และกันเงินงบประมาณ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๔ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ 

บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยบ้านนางสงัด แถวเพชร หมู่ที่  ๑                     

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 

๙๖.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑)      

.../พร้อมก่อสร้าง 



๑๑ 

 

               พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ 

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า PVC สีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๔ จุด ตามแบบ

เทศบาลก าหนด งบประมาณ ๑๕๓,๘๐๐ บาท 

 ข้อเท็จจริง  

 กองช่าง ได้ด าเนินการส ารวจประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ราคากลาง              

ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างและเพื่อให้เป็นไปตามผลการส ารวจออกแบบและค านวณ               

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างและราชการได้ประโยชน์ จึงขออนุมัติแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนน              

ผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๔ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร 

ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๒-๑๓) งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ขอ ง                

ประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/โอนเพิ่ม 

หน่วยงานกองช่าง แผนงานการเคหะและชุมชน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๔ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตาราง

เมตรไหล่ทางลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ ารูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐x๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น 

(ท๒-๑๓) งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๓,๘๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

 โอนลด  

 หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน             

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า

ไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 3,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๘๒,๐๐๐ 

บาท โอนลด ครั้งนี ้๒๐,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๖๑,๘๐๐ บาท 

 เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน              

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน             

จงึขออนุมัติกันเงินจ านวน ๑๗๔,๐๐๐ บาท ตามโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด                   

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น             

รายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

…/รายจ่าย 



๑๒ 

 

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ  ๕๙ ในกรณีที่ มี ร ายจ่ ายหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ า ง  ยั งมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพั น                            

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน               

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี         

ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี  มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา             

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็น เงนิสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน 

และกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล ๑๓/๔ หมู่ที่  ๑ 

งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท หนว่ยงานรับผดิชอบ  กองชา่ง  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

…/ระเบียบวาระที่ ๔.๕ 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน และกันเงินงบประมาณจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอเตอร์ ชนิดติดผนัง ๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๘ เครื่อง งบประมาณ 

๔๐๓,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองการศึกษา   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑.ต้นเรื่อง 

 ๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น

หรือแบบแขวน ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู  ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด จ านวน ๘ เครื่อง                 

( โ ร ง เ รี ยนอนุ บ าล เทศบาลต าบลบ้ าน เพชร )  หมู่ ที่  ๑๗  งบประมาณ ๒๐๗ ,๒๐๐ บาท                               

(- สองแสนเจ็ดพันสองรอ้ยบาทถ้วน) 

 ๑.๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า ตามแบบเทศบาลก าหนด 

จ านวน ๖ หลัง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร)   งบประมาณ   ๖,๐๐๐ บาท 

 ๑.๓ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อช้ันวางหนังสือนิทาน ตามแบบเทศบาล

ก าหนด จ านวน ๖ หลัง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร)   งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

 ๑.๔ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อช้ันใส่ที่นอน ตามแบบเทศบาลก าหนด 

จ านวน ๖ หลัง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร)   งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๕ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนตามแบบเทศบาลก าหนด 

จ านวน ๒๐ ชุด (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร)   งบประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๖เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน

การศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์รายการจัดซื้อตู้เหล็กชุด ๔ ฟุต ตู้เหล็กเก็บเอกสารเฟอร็นิเจอร์

เหล็ก (โรงเรยีนอนุบาลฯ) จ านวน ๒ หลัง  ตามแบบเทศบาลก าหนด งบประมาณ ๑๓,๖๐๐ บาท 

 ๑.๗ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศึกษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์รายการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ตามแบบเทศบาล

ก าหนด จ านวน ๖ ชุด (โรงเรียนอนุบาลฯ)  งบประมาณ   ๒๒,๘๐๐ บาท 

 ๑.๘เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนงานการศกึษา  งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์รายการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกเลื่อน  

.../ตามแบบเทศบาลก าหนด 



๑๔ 

 

 ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๔ บอร์ด (โรงเรียนอนุบาลฯ)  งบประมาณ 

๙,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ รายการที่ ๑.๒ – ๑.๘ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลฯ ยังไม่มีความจ าเป็นต้องจัดหา 

 ๒.ข้อเท็จจริง 

 ๒.๑ ขณะนี้เทศบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน               

๘ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒               

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และคาดว่าจะสามารถย้ายจากอาคารเรียนช่ัวคราวในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่สวน

สุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๒๑ ไปยังอาคารเรียนหลังใหม่ได้ภายในปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓                  

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีเพียงงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเท่านั้น กองการศึกษาฯ มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๑.๑ เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเรียน เพื่อเป็นการ

ยกระดับการพัฒนาการศกึษาให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการย้ายไปเปิดใช้งานในเทอมที่ ๒/๒๕๖๓  นี ้

 ๒.๒ จากกการค านวณพื้นที่ใช้สอยของห้องเรียน ปรากฏว่าห้องมีขนาดกว้าง  

๔.๘๘ เมตร ยาว ๖.๗๐ เมตร สูง ๒.๖๑ เมตร  เมื่อค านวณโดยมีค่าตัวแปรเท่ากับ ๙๐๐ (ห้องท างาน) 

ตามสูตรการค านวณ คือ 

หอ้งที่มฝีา้เพดานสูง ค านวณโดยใช้สูตรปริมาตรของห้อง 

BTU = [[กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร) x สูง(เมตร)] x ตัวแปร] / ๓ 

การค านวณห้องที่มเีพดานสูง 

หอ้งท างานโดดแดด กว้าง ๔.๘๘ เมตร, ยาว ๖.๗๐ เมตร, สูง ๒.๖๑ เมตร 

BTU  = [[๖.๐๐ เมตร x ๖.๐๐ เมตร x ๒.๖๑ เมตร] x ๙๐๐] / ๓ 

           = [๙๓.๙๖ ตารางเมตร x ๙๐๐] / ๓ 

           = ๘๔,๕๖๔ / ๓ 

          = ๒๘,๑๘๘ <= ๓๐,๐๐๐ 

   เพราะฉะนั้น ควรใช้แอร์ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู (สามารถสูง-ต่ า แต่ไม่ควรเกิน 

๑,๐๐๐ บีทียู) 

   ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้ง              

จาก ๑๕,๐๐๐ บีทียู เป็นติดตัง้ตัวละ ๓๐,๐๐๐ บีทียู 

 ๒.๓ บัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 

๒๕๖๓) ล าดับที่  ๑๘ รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๓ รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอเตอร์ ระดับ

ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ ๕  ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (Inverter Air Conditioner)  

ชนิดติดผนัง (Wall Type)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter ๓๐,๐๐๐ บีทียู  ราคาชุดละ 

๕๐,๒๐๐  บาท ขออนุมัติติดตั้ง ๘ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๐๑,๖๐๐.- บาท (- สี่แสนหนึ่งพันหกร้อย

บาทถ้วน -)  (เอกสารหมายเลข ๑) …/๓. ข้อกฎหมาย 



๑๕ 

 

 ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๔. ข้อพิจารณา  

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ

กองการศกึษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๔.๑ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อช้ันวางรองเท้า ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๖ หลัง 

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๖,๐๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท    

 ๔.๒ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อช้ันวางหนังสอืนิทาน ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๖ หลัง 

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท                                                                                                                                                 

                              ๔.๓ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อช้ันใส่ที่นอน ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๖ หลัง 

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

…/งบประมาณตั้งไว้ 



๑๖ 

 

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท                                                                                                                                                 

                                 ๔.๔ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อโต๊ะนักเรียน ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๒๐ ชุด 

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท                                                                                                                                                 

                                ๔.๕ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อตู้เหล็กชุด ๔ ฟุต ตู้เหล็กเก็บเอกสารเฟอร็นิเจอร์เหล็ก 

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๑๓,๖๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๑๓,๖๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๑๓,๖๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท                                                                                                                                                 

                                ๔.๖ การโอนลด      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ตามแบบเทศบาลก าหนด จ านวน ๖ ชุด

(โรงเรียนอนุบาลฯ)    

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๒๒,๘๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๒๒,๘๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๒๒,๘๐๐ บาท       

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท        

.../๔.๗ การโอนลด 

 

                                                                                                                                          



๑๗ 

 

                                 ๔.๗ การโอนลด    

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกเลื่อน ตามแบบเทศบาล

ก าหนด จ านวน ๔ บอร์ด 

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๙,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๙,๐๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๙,๐๐๐ บาท 

       คงเหลือหลังโอน จ านวน  -  บาท                                                                                                                                                 

 ๔.๘ การโอนลด    

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

 งบ/หมวด งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ ์

            รายการ  จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจกเลื่อน ตามแบบเทศบาล

ก าหนด จ านวน ๔ บอร์ด 

 เดิม รายการ  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด จ านวน ๘ เครื่อง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ้านเพชร) 

            ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  

                  รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย               

โดยส านักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน ๒๕๖๓) ล าดับที่ ๑๘ รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๓ รายการ 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอเตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ ๕  ตามเกณฑ์พลังงาน 

ปี ค.ศ.๒๐๑๙ (Inverter Air Conditioner)  ชนิดติดผนัง (Wall Type)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER 

Inverter ๓๐,๐๐๐ บีทียู                               

  งบประมาณตั้งไว้       จ านวน  ๒๐๗,๒๐๐ บาท 

  งบประมาณคงเหลือ      จ านวน  ๒๐๗,๒๐๐ บาท 

                                 ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี ้ จ านวน  ๑๙๖,๔๐๐ บาท 

       คงเหลือหลังโอน จ านวน ๔๐๓,๖๐๐ บาท                                                                                                                                                 

 ๕. ข้อพิจารณา 

 การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากในปัจจุบัน ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  เห็นว่าเพื่อให้การ

บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควร

พิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยส านักงบประมาณ (ฉบับเพิ่มเติม เดือน 

เมษายน ๒๕๖๓)   …/ล าดับที่ ๑๘ 



๑๘ 

 

 ล าดับที่ ๑๘ รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๓ รายการ เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอเตอร์ 

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ ๕ ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ.๒๐๑๙ (Inverter Air 

Conditioner)  ชนิดติดผนัง (Wall Type)  เครื่องปรับอากาศรุ่น High SEER Inverter ๓๐,๐๐๐ บีทียู   

จ านวน ๘ ชุด  ติดตั้งที่อาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร (หลังใหม่) วงเงินงบประมาณ 

๔๐๓,๖๐๐ บาท (สี่แสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                 

ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โอนเงิน 

และกันเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอเตอร์ ชนิดติดผนัง ๓๐,๐๐๐ บีทียู                  

จ านวน ๘  เครื่ อ ง  งบประมาณ ๔๐๓ ,๖๐๐ บาท  หน่ วยงานรั บผิดชอบ  กองการศึกษา                             

หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และกันเงินงบประมาณ งานย้าย              

เสาไฟฟ้า (High Mast) งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและ

ชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งานย้าย             

เสาไฟฟ้า (High Mast) พร้อมปรับปรุงและประกอบติดตั้งใหม่บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

(ช่ัวคราว )  …/เป็นค่าติดตัง้ไฟฟ้า 



๑๙ 

 

 เป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า (๑) ค่าปักเสาพาดสายไฟภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้

ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า (๒) ค่าจ้างเหมา            

เดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม

ก าลั ง ไฟฟ้ าการขยาย เขตไฟฟ้ า  การบ ารุ ง รั กษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์                           

จ านวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปเพื่ อประโยชน์ของ            

ประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบด าเนินการ หมวด            

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              

งานย้ายเสาไฟฟ้า (High Mast) จากบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร พร้อมปรับปรุงและ

ประกอบติดตัง้ใหมบ่ริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านเพชร (ช่ัวคราว ) จ านวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท 

 อนึ่ง เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน             

จงึขออนุมัติกันเงิน ๓๕๗,๐๐๐ ตามโครงการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                       

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน                    

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ           

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม   

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน  …/เมื่อสิ้นสุด 



๒๐ 

 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็นเงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และ           

กันเงินงบประมาณ งานย้ายเสาไฟฟ้า (High Mast) งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  

กองชา่ง  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และกันเงินงบประมาณ โครงการ

ปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล ๑๔/๕ หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๑๐๑,๘๐๐ บาท หน่วยงาน

รับผิดชอบ  กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร กันเงินงบประมาณรายจ่าย หน่วยงานช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.                  

ซอยนางเรียบ หมู่ที่ ๒๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ             

มีพื้นที่  คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรัง ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน                 

งานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร 

ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า PVC สีฟ้า ขนาด ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๒ จุด ตามแบบ

เทศบาลก าหนดจ านวนเงิน ๑๐๑,๘๐๐ บาท 

 เพื่ อ ให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์  และประโยชน์ของ               

ประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล จงึขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

…/เป็น หน่วยงานช่าง 



๒๑ 

 

              เป็น หน่วยงานช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสุขาภิบาล ๑๔/๕ หมู่ที่ ๒๑ ขนาดผิว

จราจร กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ 

ตารางเมตร ไหล่ทาง  ลงลูกรังตามสภาพ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) พร้อม

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบาย

น้ า PVC สีฟ้า ขนาด ๐.๑๕ เมตร จ านวน ๒ จุด ตามแบบเทศบาลก าหนดจ านวนเงิน ๑๐๑,๘๐๐ บาท 

 เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน           

แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน            

จงึขออนุมัติกันเงิน ๑๐๑,๘๐๐ บาท ตอ่สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                       

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน                    

ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิ นอีกหนึ่งปีต่อ           

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม   

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม

วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น

ตกเป็นเงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

.../ประธานสภาเทศบาล 



๒๒ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพื่อตั้งข้อสังเกต 

    และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และ           

กันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนสุขาภิบาล ๑๔/๕ หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ 

๑๐๑,๘๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว             

ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เวลา ๑๒.๐๕ น. 

ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๕ น. ยังมีญัตติที่ยังไม่ได้พิจารณาอีก ๖ ญัตติ จึงขออนุญาต

พักเที่ยงและกลับมาประชุมตอ่ในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการ

ประชุมตอ่ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสด

ชั่วคราว  หมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ด้วยมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสดช่ัวคราว หมู่ที่ ๒๑ โดยคอนกรีตเสริมเหล็ก             

มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๔ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (ท๑-๐๑) จ านวน

เงินงบประมาณ ๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)  หจก.เทพสถิต           

เป็นหนึ่งเรื่องก่อสรา้ง ส านักงานใหญ่ ๑๒๖ หมูท่ี่ ๑๒ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เสนอราคาต่ าสุด

เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท 

.../เพื่อให้การบริการ 



๒๓ 

 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของประ

ประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาล

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                   

เพื่อประโยชน์ของประชาชน จงึขออนุมัติกันเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ             

กันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ             

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา               

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน            

ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน   

จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอกันเงินงบประมาณ โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่รอบตลาดสดช่ัวคราวหมู่ที่ ๒๑ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ                

กองชา่ง  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

…/ระเบียบวาระที่ ๔.๙ 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรคสล.

พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนสุขาภิบาล ๕ (ด้านทิศตะวันออก) งบประมาณ ๕๐๙,๐๐๐ บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง   

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ด้วยมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ า ถนนสุขาภิบาล ๕ 

(ด้านทิศตะวันออก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๓๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น  (ท๑-๐๑) พร้อม

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๓๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x 

๑.๐๐ x ๑.๒๐เมตร ทุกระยะ ๖ เมตร จ านวน ๒๒ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๗.๐๐ เมตร ตาม

แบบ เทศบาลก า หนด  จ าน วน เ งิ น งบปร ะมาณ  ๖๔๔ ,๐๐๐ .๐๐  บ าท  ผลการป ร ะก วด                         

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) หจก.เทพสถิตเป็นหนึ่งเรื่องก่อสร้าง ส านักงานใหญ่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๑๒             

ต.วะตะแบก อ.เทศสถิต จ.ชัยภูมิ เสนอราคาต่ าสุดเป็นเงิน ๕๐๙,๐๐๐ บาท 

 เพื่อให้การบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของประ

ประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาล

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก                       

เพื่อประโยชน์ของประชาชนจงึขออนุมัติกันเงนิ ๕๐๙,๐๐๐ บาท ตอ่สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

 ข้อกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                         

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่ อ             

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา               

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

.../กรณีที่ 



๒๕ 

 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน            

ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน   

จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอกันเงินงบประมาณ โครงการ

ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนสุขาภิบาล ๕ (ด้านทิศตะวันออก) งบประมาณ 

๕๐๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  กองช่าง  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑๐ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ จัดซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง            

ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ              

กองสาธารณสุขฯ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

อนุมัตใิห้เทศบาลต าบลบ้านเพชร โอนงบประมาณตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ หน่วยงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล              

ระบายความร้อนด้วยน้ า มีก าลังไม่น้อยกว่า ๖๕ แรงม้า ระบบส่งก าลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า               

๙ เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๓ เกียร์ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก ระบบเบรกแบบจาน 

แช่ในน้ ามัน ระบบไฮดรอลิกแขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดิน และติดตั้งอุปกรณ์

เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง คุณลักษณะตามเทศบาลต าบลบ้านเพชรก าหนด จ านวน ๑ คัน งบประมาณ 

๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท อนึ่ง เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ความจ าเป็นต้องด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน             

จงึขออนุมัติกันเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

…/ข้อกฎหมาย 



๒๖ 

 

 ข้อกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                         

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา

ท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่ อ             

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา               

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัต ิให้กันเงินไว้ 

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ

ผูกพัน 

 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน            

ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน   

จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอกันเงินงบประมาณ จัดซื้อ             

รถแทรกเตอร์ล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน

รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขฯ หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมและบ ารุง

ยานพาหนะ(รถสุขาเคลื่ อนที่ )  งบประมาณ ๖๙๒ ,๕๒๔ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ                       

กองสาธารณสุขฯ  

…/ประธานสภาเทศบาล 

 



๒๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

อนุมัติให้เทศบาลต าบลบ้านเพชร โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/กันเงินงบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการ

ซ่อมและบ ารุงรักษายานพาหนะ (รถสุขาเคลื่อนที่) แผนงานแผนงานบริหารทั่วไป/งานงานบริหารทั่วไป/

งบงบลงทุน/หมวดครุภัณฑ์ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการค่าจ้างเหมาบริการซ่อม

และบ ารุงรักษายานครุภัณฑ์ยานพานะ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์   ขนาด

ใหญ่ รถสุขาเคลื่อนที่ทะเบียน ๘๒–๖๒๕๔ ชัยภูมิ จ านวนเงิน ๖๙๒,๕๒๔ บาท เพื่อให้การบริการ

สาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของประประชาชนอันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

เนื่องจากเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลยังมิได้  ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานตามโครงการและใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อประโยชน์ของประชาชน จึงขออนุมัติกันเงิน 

๖๙๒,๕๒๔ บาท ตอ่สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ข้อกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี                         

ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ             

สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ             

สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา               

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม

ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม

ข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามวรรคสองแล้ว 

หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น               

เงินสะสม” 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่ 

…/หากไม่มี 



๒๘ 

 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอกันเงินงบประมาณ ค่าจ้าง

เหมาบริการซ่อมและบ ารุงยานพาหนะ(รถสุขาเคลื่อนที่) งบประมาณ ๖๙๒,๕๒๔ บาท หน่วยงาน

รับผิดชอบ  กองสาธารณสุขฯ หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่าซ่อมแซมอาคาร                  

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  

กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ๑.ต้นเรื่อง 

 (๑.๑) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้บันทึกขอความเห็นชอบกันเงิน

งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์จากรัฐบาล งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมรัว้และประตูทางเข้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ้านเพชร หมู่ที่ ๑๗ (แห่งใหม่) เนื่องจากสถานที่เดิมเป็นสวนสาธารณะ ประกอบกับรั้วและประตู

ทางเข้า ช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

 (๑.๒) สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 

๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  ญัตติที่ ๕.๓ ได้มีมติเห็นชอบให้กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ด าเนินการกันเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๖๒ งบค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาล                   

ต าบลบ้านเพชร วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท   

 (๑.๓) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร มีความจ าเป็นที่จะซ่อมแซม

ปรับปรุงทาสรีั้ว ซ่อมแซมประตูทางเข้า เปลี่ยนป้ายจาก “สวนสาธารณะ” เป็น “โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบ้านเพชร”  และติดตั้งประตูม้วนเหล็กที่ประตูทางเข้าตัวอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล  

บ้านเพชร ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ดังกล่าว จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  แต่ยัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากยังไม่มีแบบรูปรายการและการประมาณราคารายการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วฯ 

การตดิตั้งประตูมว้นดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ  

 ๒.ข้อเท็จจริง 

 (๒.๑) ขณะนี้เทศบาลอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน               

๘ หอ้งเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร วงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และอาจสามารถย้ายจากอาคารเรียน

ช่ัวคราว  …/ในปัจจุบัน 



๒๙ 

 

 ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่สวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๒๑ ไปยังอาคารเรียน

หลังใหมไ่ด้ภายในปีการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๓  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีเพียงงบประมาณก่อสร้าง

อาคารเรยีนเท่านั้น แตเ่นื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาคารเรยีนฯ หลังใหม่นั้นเป็นพื้นที่สวนสุขภาพหมู่ที่ ๑๗ 

ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งมีสภาพรั้วที่ช ารุดทรุดโทรม ประตูเปิดปิดช ารุดไม่สามารถใช้การได้

ตามปกติ กองการศึกษาฯ มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร ตามข้อ                  

๑.๑ – ๑.๓   

               จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีที่สภาท้องถิ่นได้อนุมัติ

การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน              

โดยขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไม่เกินอกีหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่น 

 ๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข            

ในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี                           

มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี              

ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก

ไม่ได้ด าเนินการหรอืมีเงินเหลอืจา่ยจากเงนิดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

 ๔. ข้อพิจารณา  

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษา รายการเงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นควรพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

กรณีที่สภาท้องถิ่นได้อนุมัติการกันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้แล้วแต่ยัง

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ               

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๔)                      

พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การกันเงนิ      

 แผนงาน  แผนงานการศึกษา / งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

…/งบ/หมวด 



๓๐ 

 

 งบ/หมวด งบลงทุน   /  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ ของ 

              โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร    

รายละเอียด  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโรงเรียน ประตู

เปิด-ปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร (หมูท่ี่ ๑๗) 

 งบประมาณตั้งไว้          จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 งบประมาณคงเหลือ            จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                            ขอกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นไว้แล้ว    จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท                                                                            

              ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงนิต่อสภาท้องถิ่น อีก ๑ ปี จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท           

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอกันเงินงบประมาณ                     

เงินอุดหนุน ค่าซ่อมแซมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

หนว่ยงานรับผดิชอบ  กองการศึกษา  หากอนุมัติโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ญัตติขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม

และการศึกษาของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยงาน งานกิจการสภาเทศบาล        

ประธานสภาเทศบาล ขอเชญิท่านวิฑูรย์  สันตสิัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ด้วยอ าเภอบ าเหน็จณรงคแ์จ้งว่า คณะกรรมการการเมอืงและการมสี่วนรว่ม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมจีติส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการ

รักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 

๓ การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจดัสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ ๓ การมี

ส่วนรว่มของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่

มีการจัดการปกครองท้องถิ่น หมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข   …/โดยใหส้ภา 



๓๑ 

 

 โดยให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ

การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชย 

๐๐๒๓.๑๗/๒๙๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ที่ก าหนดให้

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้

ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ได้มโีอกาสเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ข้าพเจ้าจึงขอเสนอร่าง

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการศกึษาของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 

 ร่าง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา

ของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

 ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้พิจารณาในการประชุมสมัย... ครั้งที่... เมื่อ

วันที่............ ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ สภาเทศบาล

ต าบลบ้านเพชร เพือ่ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการ

ประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณา

อนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาล ไมน่้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้

ประสงค์เข้าฟังการประชุมได้ 

 กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้

ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้ตอ้งระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

 กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่

สามารถจัดใหป้ระชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณา

อนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการ

ประชุมภายนอกหอ้งประชุมหรอืในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผูป้ระสงค์ขอเขา้ฟังการประชุมทราบ 

 ข้อ ๒ ผูเ้ข้าฟังการประชุมตอ้งปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) แตง่กายสุภาพเรียบร้อย 

 (๒) นั่งหรอือยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 

 (๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติ

ของที่ประชุม หรอืก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการ

รบกวนการประชุม 

…/(๔) ไม่ใช้เครื่องมอืสื่อสาร 



๓๒ 

 

 (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรือ

อุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

 (๕) ไม่น าอาวุธหรอืสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 

 (๖) ไม่น าอาหารหรอืเครื่องดื่มเข้าไปหรอืรับประทานในห้องประชุม 

 (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรที่

สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 

 (๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบล

บ้านเพชรพิจารณาอนุญาต และแจ้งผูข้อเข้าฟังการประชุมทราบ 

 (๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

 ข้อ ๔ อื่นๆ (ถ้ามี) 

 เพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาเห็นชอบ

ต่อไป กระผมนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ ผู้เสนอ โดยมี               

นายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ และนายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์               

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ เป็นผู้รับรอง  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภปิราย เพื่อตั้งข้อสังเกต 

นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ ขอเพิ่มเติมในข้อ ๑ กรณีหากมีผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมมีเหตุจ าเป็น

เร่งด่วนไม่สามารถยื่นความประสงค์ล่วงหน้าได้ ให้เป็นดุลยพินิจของประธานสภาเทศบาลเป็นผู้อนุญาต  

เพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนที่สนใจหรือประสงค์เข้าฟังการประชุม  และไม่ได้ยื่นค าร้อง              

ก่อนล่วงหน้า ๑ วัน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอมตทิี่ประชุมแห่งนีว้่าเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมในข้อ ๑ “กรณีหากมีผู้ประสงค์

เข้ารับฟังการประชุมมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่สามารถยื่นความประสงค์ล่วงหน้าได้ ให้เป็นดุลยพินิจของ

ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้อนุญาต” ของนายกิตต ิ ไทยบุรีรัมย์ หากเห็นดว้ยโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นด้วย ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรือไม่  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อตั้งข้อสังเกต

และเสนอแนะ หรอืไม่  …/หากไม่มี 



๓๓ 

 

 หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน              

เข้าฟังการประชุมและการศกึษาของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หากเห็นชอบโปรดยกมอืพ้นศรีษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง นายมนัส  ขุนสูงเนิน และนางสมพอ  เทศเขียว ลากิจ

ประธานสภางดออกเสียง และให้เลขานุการสภาเทศบาลด าเนินการเพิ่มเติมตามข้อเสนอ              

และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุม

สภาแหง่นี้หรอืไม่  

นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก ขอประชาสัมพันธ์ผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ ๗๗.๑๓ คะแนน 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุม

สภาแหง่นี้หรอืไม่  

  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุม

สภาแหง่นี้หรอืไม่  

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา ๑๕.๐๐ น 

  (ลงช่ือ)    ผูจ้ดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ดา่นขุนทด) 

  (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายวิฑูรย์ สันติสัมพันธ์) 

  (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นางนติยา กิ่นค า) 

  (ลงช่ือ)    ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

  (นายสมบัติ  เจรญิเพชรกุล) 


