
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๒.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๔.นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๕.นายมนัส  ขุนสูงเนิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๖.นายวิรัช  พาลี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๗.นางสมพอ  เทศเขียว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๘.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 1 
๙.นายบัวหลัน  ทองประสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 2 
๑๐.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 2 
๑๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 2 
๑๒.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต 2 
๑๓.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๒.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๓.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์  ปลัดเทศบาล 
๔.นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๕.นางวริทยา  อาบสุวรรณ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๖.นางสาวชินภัค  ชินรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๗.นายเมธาวี  ลีชัย  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.โดยมีนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                
เป็นประธานการประชุมเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารมาครบองค์ประชุม ประธานสภา
เทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 

/ระเบียบวาระที่ ๒ 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้ง

ที ่๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

   เรื่องเดิม 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒             
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

   ข้อเท็จจริง 
   เลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อแก้ไข 
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒                             
 เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกระทู้ถามทั่วไปเป็นการล่วงหน้า และไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดเสนอกระทู้ถามด่วนเป็นหนังสือก่อนการเปิดประชุม เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลวินิจฉัยก่อนตั้ง
กระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่  ๑                      
ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร กระผม           
นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ขอเสนอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดท าร่าง               

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอเสนอ

ญัตติ เรื่อง รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลต าบล

บ้านเพชร ค าแถลงงบประมาณ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านเพชร จะได้เสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชรอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

/1. สถานะการคลัง 

 

 



๓ 

 

 1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  30,907,692.77  บาท 
  1.1.2 เงินสะสม  จ านวน   43,925,869,88  บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน   5,718,636.19 บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
      จ านวน 3 โครงการ  รวม   385,757.59 บาท 
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
     จ านวน  10 โครงการ  รวม   4,491,924.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน   4,460,000.00  บาท  
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 รายรับจริง  จ านวน  50,069,051.14  บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร จ านวน  307,554.15  บาท 
  หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  498,987.10  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  1,772,022.91  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จ านวน            0.00  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน     60,110.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน  0.00  บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน   22,837,482.98  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน    24,592,894.00  บาท 
 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน      221,140.00  บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  44,216,539.67  บาท  ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 12,118,626.73  บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 18,852,502.59 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน  10,137,962.35  บาท 
  งบลงทุน จ านวน 610,808.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,496,640.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00  บาท 
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  221,140.00  บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน   877,500.00  บาท 
 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารวจเงินสะสม   จ านวน   0.00  บาท 
 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน   0.00  บาท 

/บันทึกหลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,175,870 บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 4,839,260 บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 11,705,910 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 7,845,410 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,284,050 บาท 
แผนงานแคหะและชุมชน 5,239,160 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000 บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,165,000 บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,556,000 บาท 
แผนงานการเกษตร 60,000 บาท 
แผนงานการพาณิชย์ 830,000 บาท 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 15,089,340 บาท 

รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท  

จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านเพชรพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ หรือไม่ 
     มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ หรือไม่ 

         มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะ หรือไม่  
หากไม่มีขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกยกมือพ้นศีรษะครับ 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุม รับหลักการ ๑๑ เสียง 
ประธานสภางดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาได้อธิบายรายละเอียดและข้ันตอนต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล  เมื่อสภาท้องถิ่นได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ข้อ ๔๕ ของระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น             
สามวาระ และร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง            
ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง  

/ร่างข้อบัญญัติ 



๕ 

 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ ของระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                     
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัติ              
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

   ในกรณีที่สภาท้องถิ่นได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้แล้ว ก็ให้สภาท้องถิ่น
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ตั้งไว้แล้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ นั้น 
   ส่วนในกรณีที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไว้หรือตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ  ตามที่ได้รับมอบหมายตาม              
ข้อ ๑๐๖ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯสภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ด าเนินการตามข้อ ๑๐๗ โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่น 
ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ ก าหนดให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่ านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่ าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ                    
จ านวนกีค่น และมีผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ผู้เสนอ นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เสนอ จ านวน ๗ คน 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายมนัส  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
ผู้รับรองคนที่ ๒ นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มี เป็น อันว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ก าหนดให้มีคณะกรรมการ               
แปรญัตติ จ านวน ๗ คน 

มติที่ประชุม  ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คน 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาได้อธิบายรายละเอียดและข้ันตอนต่อไป 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาลต าบลบ้านพชร ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๗ คน 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน             
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาบังคับโดยอนุโลม 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
ผู้เสนอนายวิรัช  พาลี เสนอ นายมนัส  ขุนสูงเนิน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายบัวหลัน  ทองประสม  ผู้รับรองคนที่ ๒ นางสมพอ  เทศเขียว 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่         
/ถ้าไม่มี 



๖ 

 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น
ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายมนัส  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
ผู้เสนอนายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอ นายวิรัช  พาลี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายสมชาย  พัดขุนทด   ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่         
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น

ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายวิรัช  พาลี สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ผู้เสนอนางสมพอ  เทศเขียว เสนอ นายสมชาย  พัดขุนทด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายวิรัช  พาลี   ผู้รับรองคนที่ ๒ นายประพจน์  ภูจ านงค์ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น

ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
ผู้เสนอนายสมชาย  พัดขุนทด เสนอ นางสมพอ  เทศเขียว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายประเสริฐ  หาญณรงค์ ผู้รับรองคนที่ ๒ นายบัวหลัน  ทองประสม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่         
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น

ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนางสมพอ  เทศเขียว สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
ผู้เสนอนายวิรัช  พาลี เสนอ นายประเสริฐ  หาญณรงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายบัวหลัน  ทองประสม  ผู้รับรองคนที่ ๒ นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่    
/ถ้าไม่มี      



๗ 

 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น
ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 
ผู้เสนอนายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอ นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายวิรัช  พาลี   ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่         
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น

ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 
ผู้เสนอนางสมพอ  เทศเขียว เสนอ นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 
ผู้รับรองคนที่ ๑ นายวิรัช  พาลี   ผู้รับรองคนที่ ๒ นายบัวหลัน  ทองประสม  

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติฯ อ่ืนอีกหรือไม่         
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า การเลือกกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ และมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้น

ก็ได้เป็นกรรมการแปรญัตติฯ ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบการประชุมสภาฯ 
มติที่ประชุม  เลือกนายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ 

ประธานสภาเทศบาล บัดนี้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๗ ท่าน มีรายนามดังนี้ 
   ๑.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

๒.นายวิรัช  พาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๓.นายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๔.นางสมพอ  เทศเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๕.นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๖.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
๗.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาได้อธิบายรายละเอียดและข้ันตอนต่อไป 

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า เ ท ศ บ า ล   เ มื่ อ ไ ด้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ  ค ร บ  ๗  ค น  แ ล้ ว  ต่ อ ไ ป                                                
เป็นการก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ตามข้อ 
๔๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ                 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ และมีผู้รับรอง ๒ ท่าน  

/ผู้เสนอ 



๘ 

 

ผู้เสนอนายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอวันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.           
ณ ศาลาประชุมสมหวังเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ผู้รับรองคนที่ ๑ นายประเสริฐ  หาญณรงค์ ผู้รับรองคนที่ ๒ นายสมชาย  พัดขุนทด 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
หา ก ไ ม่ มี  เ ป็ น อั น ว่ า ม ติ ส ภ า เ ท ศ บ าล ต า บล บ้ า น เพช ร  ก า ห น ด ใ ห้ วั น ที่                       

๑๖-๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชุมสมหวัง เทศบาลต าบล             
บ้านเพชรเป็นระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติ เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

มติที่ประชุม    ก าหนดวันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันรับค าแปรญัตติ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงให้คณะกรรมการแปรญัตติทราบถึงข้ันตอนต่อไป 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  ข้อ ๑๐๙                
จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้ งแรก ในวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.                       
ณ ศาลาประชุมสมหวัง เพ่ือคัดเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อม
ตามข้ันตอนการแปรญัตติต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ได้ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาท้องถิ่น           
ที่มิได้เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และในส่วนก าหนดระยะเวลาให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปด าเนินการพิจารณาแปรญัตติ โดยละเอียดนั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๑๕ จะก าหนดประชุมเมื่อใด                        
ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง                 
ก่อนก าหนดเวลานัดประชุม ในส่วนก าหนดการพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจ าปี ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ และ ๓              
ทางฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                              

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร         
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ญัตติ เ รื่ อง  ขอเสนอญัตติ ให้ สภาเทศบาลคัดเลือกเป็นคระกรรมการก าหนดพ้ืนที่ ผ่ อนผัน                                 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖  
   ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้า ในที่ ส าธารณะ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนด พ้ืนที่ ผ่ อนผัน                            
และคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 
   ข้อ ๗ คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ                              /(๔)  ผู้แทนภาคประชาชน 



๙ 

 

(๔)  ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ชมรมธนาคารระดับ จังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเมื่อรวมกันแล้วมี
จ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม(๑) (๒) และ (๓) ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ 

(๕)  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ
ก าหนดด าเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณะ             
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ (๒) จึงเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๑ ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือก               
ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ ๑ ท่าน                 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ได้เลยครับ 

นายประพจน์  ภูจ านงค์ เสนอนายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายวิรัช  พาลี   ๒.นายบัวหลัน  ทองประสม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่  

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร          

มติที่ประชุม  คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
   ๑.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การคัดเลือกคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่าย
สินค้า เทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ขอเสนอญัตติ
เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคระกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจดัระเบียบจ าหน่ายสินค้าในสถานที่สาธารณะ พ.ศ.๒๖๔๖ ดังนี้ 
   ต้นเรื่อง 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
พ.ศ.๒๕๔๖  

/.ข้อ ๖ 



๑๐ 

 

 ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า
ในที่สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัด
ระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
ประกอบด้วย 

(๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนภาคประชาชน ที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ผ่อนผันและผู้แทนผู้

จ าหน่ายสินค้า และเมื่อรวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม(๑) (๒) และ (๓) ตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ 

(๕)  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 
   ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่าย
สินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ (๒) จึงเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผั น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ 
   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๑ ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า                
เทศบาลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือก  ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภา
เทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ ๑ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่า
เหมาะสม ได้เลยครับ 

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ เสนอนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม ๒.นายบัวหลัน  ทองประสม 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่     

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
   ๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

/นายกเทศมนตรี 



๑๑ 

 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๘ ประกอบ
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ               
วาระ      การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖                 
(ข้อ ๓(๕) ) ข้อ ๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร ประกอบด้วย (๕) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คน เพ่ือให้                    
การบริหารงานสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร จึงก าหนด
รายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร (ข้อ ๖ (๓) )                     
ข้อ ๖ ให้ผู้อ านวยการด าเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (๓)  
การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ ๓ (๕) ให้ด าเนินการโดยสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
   เพ่ือให้การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามประกาศฯ จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการต่อไป    
   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๑ ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร                
จะใช้วิธีการเลือก ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน               
จนครบ ๑ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ได้เลยครับ 

นายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายสมชาย  พัดขุนทด  ๒.นายบัวหลัน  ทองประสม 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่       
ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็น
คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
   ๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร    

/ลงวันที่ 



๑๒ 

 

ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งออกตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบน้อย จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี้ ๑.๔ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                
ข้อ (๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การสรรหาและเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร พิจารณาคัดเลือกบุคคล             
ที่จะเป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ
ของทางราชการต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๑ ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือก               
ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ ๑ ท่าน                 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ได้เลยครับ 

นายสมชาย  พัดขุนทด เสนอนายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์ รองประธานสภา
เทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
   ๑.นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้หรือไม่  

นายบัวหลัน  ทองประสม ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีฯ เรื่องการก่อสร้างส านักงานเทศบาล ดังนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาล สถานที่ก่อสร้างที่ไหน , ถมที่ดินในเดือนใด , เริ่มก่อสร้างในเดือนใด , ซื้อแบบแปลน
ก่อสร้างหรือยัง และมีการประมูลหรือยัง 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านบัวหลัน  ทองประสม ดังนี้  
   ๑.ต้องด าเนินการหาผู้ท าแบบก่อนเมื่อได้มาแล้วจึงเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาว่า   
เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้ท าแบบ 
   ๒.โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานฯ มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณซึ่งจ าเป็นต้องกู้ ก.ส.ท.ในการด าเนินการ การด าเนินการในโครงการต่างๆ
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการด าเนินการ เป็นขั้นตอนหากมีความคืบหน้า ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง              /ประธานสภาเทศบาล 



๑๓ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้หรือไม่  

นายกเทศมนตรี  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 

   ๑.สถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ๑๐ ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว               
๔ ราย มีผู้ป่วยอยู่ท่ีโรงพยาบาลสนามเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๒๑ ราย ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านช่วยแนะน าประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เพ่ือป้องกันการระบาดในครั้งนี้ และไม่ควรรังเกียจ
ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้ ควรให้ความเห็นใจและช่วยเหลือ  และงดกิจกรรมต่างๆ
ในช่วงนี้ตามค าสั่งของจังหวัดชัยภูมิ และเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้เพ่ิมข่าวภาคเที่ยงผ่านหอกระจายข่าว              
เพ่ือสถานการณ ์โควิด-19 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๑๐ น 

  (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจ านงค์) 

 สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้รับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ             
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๔ เมื่อสภาทองถิ่นไดรับรอง
รายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภาทองถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไวเปนหลักฐาน 

 (ลงชื่อ)   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

  (นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์) 


