
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๗ มถิุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 
.................................. 

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 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๒.นายมานิตย์  เหล่าตระกูล  รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๓.นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๔.นางน้ าหวาน  แสงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 
๕.นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์   ปลัดเทศบาล 
๖.นายกิตติศักดิ์  เกดินอก   รองปลัดเทศบาล 
๗.นางวริทยา  อาบสุวรรณ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘.นางดวงรัตน์   แซ่เจีย   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๙.นายเมธาวี  ลีชัย   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๐.นางกรกนก  มะเดื่อชุมพร  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๑.พ.อ.อ.เจฏน์ฎา  พาขุนทด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน 
๑๒.นางสาวพิไลวรรณ  ฉิมขุนทด  นักการ 
๑๓.นายธนิต  คานเพ็ชรทา  คนงานทั่วไป 
๑๔.นางชุตินันท์  แถวเพชร  คนงานทั่วไป 
๑๕.นางจารุดา  หมู่สะแก   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 
๑๖.นางสาวสุรีย์พร  ชาติเผือก  ประชาชน หมู่ที่  ๑๗ 
๑๗.นายมานพ  โลสันเทียะ  พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
๑๘.นายวรฤทธิ์  ก้อนเพชร  คนงานทั่วไป 

…/๑๙.นางสาวสมัญญา 



๒ 

 

๑๙.นางสาวสมัญญา  แจ่มเพ็ง  ประชาชน หมู่ที่  ๒ 
๒๐.นายรุ่งโรจน์  โปยขุนทด  ประชาชน หมู่ที่  ๑๗ 
๒๑.นายกิตติศักดิ์  อ่อนหมื่นไวย  ประชาชน หมู่ที่  ๑๗ 
๒๒.น.ส.ศิริมาศ  พิษจ ารูญ  ประชาชน หมู่ที่  ๒ 
๒๓.นายไวพจน์  ขาวนวล   ประชาชน หมู่ที่  ๑ 
๒๔.นางสาววิชญาดา  รัตน์ศรีจันทร์ ประชาชน หมู่ที่  ๑ 
๒๕.นายวิรัตน์  ประทุมวงศ์  ประชาชน หมู่ที่ ๑๗ 
๒๖.นายแล  โปยขุนทด   ประชาชน หมู่ที่  ๑ 
๒๗.นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรกลาง ประชาชน หมู่ที่ ๑๗ 
๒๘.นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน / เลขานุการสภาเทศบาล 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร
เป็นประธานการประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารมาครบองค์ประชุม                 
ประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้ยุทธศาสตร์และแนวทาง             

การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ 
   ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยนายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านเพชรได้ประกาศก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า “บ้านเพชรเมืองน่าอยู่  โปรงใส มีคุณธรรม                 
ใฝ่เรียนรู้ ประชาร่วมใจพัฒนา” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรให้บรรลุวิสัยทัศน์          
การพัฒนา จึงประกาศก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประจ าปี                   
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   “บ้านเพชรเมืองน่าอยู่ โปร่งใส มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้ ประชาร่วมใจพัฒนา” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑)  ยุทธศาสตร์  “เมืองอยู่ดี” 
   (๒)  ยุทธศาสตร์  “คนมีสุข” 
   (๓)  ยุทธศาสตร์  “สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
   (๔)  ยุทธศาสตร์  “เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” 

แนวทางการพัฒนา 
(๑)  ยุทธศาสตร์  “เมืองอยู่ดี” 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชุมชน  เสริมสร้าง             

ความเข้าใจ  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒  เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

…/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ 



๓ 

 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓  พัฒนาระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การจัดระเบียบสังคมและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔  พัฒนาด้ านโครงสร้ า ง พ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๒)  ยุทธศาสตร์  “คนมีสุข” 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๑  พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและ             

ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่มีประสิทธิภาพ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชนชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒  พัฒนาและยกระดับการศึกษาของท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และส่งเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้แก่ประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนให้ครอบคลุม 
พิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔  ส่ ง เ สริ มการกีฬา  และนั นทนาการ  และ เ พ่ิม พ้ืนที่          
ออกก าลังกายส าหรับประชาชนให้เหมาะสมและเพียงพอ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสร้างคนดีสู่สังคม ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม 

   (๓)  ยุทธศาสตร์  “สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 

คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การก าจัดขยะ น้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ของชุมชนให้คนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ พัฒนา พ้ื นที่ พั ก ผ่ อนหย่ อ น ใ จและส ว นส า ธ า รณ ะ                
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ 

   (๔)  ยุทธศาสตร์  “เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี” 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและกระบวนการท างาน            
มุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ ปรับปรุง พัฒนา ก่อสร้างส านักงานเทศบาลให้มีขนาดเพียง
พอที่จะรองรับการขยายตัวกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ืออ านาจความสะดวกให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร 

…/ระเบียบวาระท่ี ๒ 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที ่๑ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

   เรื่องเดิม 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒             
ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิเมตตาการกุศล 

   ข้อเท็จจริง 
   เลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงานประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อแก้ไข 
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่๑                             
 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล              
บ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  ด้วยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามค าสั่งที่ ๘๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
ครบวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชรประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน คณะกรรมการตาม 
(๑) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
เป็นไปตามข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๓ คน เพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร             
จะใช้วิธีการเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน             
จนครบ 3 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมท่านที่ ๑ ได้เลยครับ 

นายวิรัช  พาลี เสนอนายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

.../ประธานสภาเทศบาล 



๕ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มี เป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติ ให้ นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิก                   
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร
ท่านที่ 1  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๒ 

นายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอนายวิรัช  พาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๒.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายวิรัช  พาลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    
บ้านเพชร เขต ๑ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๒  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๓ 

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ เสนอนายสุรศักดิ์  ทั่งพรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๒.นายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม่       
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม ่       

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๓ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร                 
จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
   ๑.นายประเสริฐ  หาญณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
   ๒.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
   ๓.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

…/นายกเทศมนตรี 



๖ 

 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ต าบลบ้านเพชร ตามค าสั่งที่ ๘๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครบวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘             
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสามคน คณะกรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรคัดเลือก               
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวน ๓ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน 3 ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือกให้             
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ 3 ท่าน                 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมท่านที่ ๑ ได้เลยครับ 

นายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอนายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายสุรศักดิ์  ทั่งพรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายวิรัช  พาลี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้ า ไ ม่ มี เ ป็ น อั น ว่ า  ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ห่ ง นี้ มี ม ติ ใ ห้ น า ย ศุ ภ กิ ต ติ์   โ ค ต ะ วิ น น ท์                         
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชรท่านที่ 1  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบล
บ้านเพชรท่านที่ ๒ 

นายวิรัช  พาลี เสนอนายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เขต ๒ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๒  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบล
บ้านเพชรท่านที่ ๓ 

…/นายศุภกิตติ์ 

 



๗ 

 

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ เสนอนายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายมนัส  ขุนสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายประพจน์  ภูจ านงค์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม่       
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๓ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๓ 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
   ๑.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
   ๒.นายบัวหลัน  ทองประสม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
   ๓.นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชร
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชร ในสัดส่วนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคน ได้พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วตาม ข้อ 14 (7) ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด า เนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่   พ.ศ .2561                             
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561  

   ข้อกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
           ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่  
พ.ศ.2561  ลงวันที่  13 กันยายน 2561  ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ประกอบด้วย (2)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน
สองคน เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง             
การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติเรื่องใด ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 และตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด 
   เพ่ือให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ด าเนินการคัดเลือกหรือมอบหมายให้สมาชิก             
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวนสองคน  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล         
บ้านเพชร  เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกหรือมอบหมายแล้ว แล้วโปรดส่งรายชื่อให้นายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านเพชร เ พ่ือจะได้ด า เนินการออกค าสั่ งแต่งตั้ ง เป็นคณะกรรมการกองทุนฯ  และแจ้ งให้                      
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 

…/ขอได้โปรดน าเสนอ 



๘ 

 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๒ ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือก
ให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ ๒ ท่าน                 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมท่านที่ ๑ ได้เลยครับ 

นายประพจน์  ภูจ านงค์ เสนอนางสมพอ  เทศเขียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายประเสริฐ  หาญณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
๒.นายวิรัช  พาลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๑ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้ า ไม่ มี เป็ น อันว่ า  ที่ ป ระชุ มแห่ งนี้ มี มติ ใ ห้ นางสมพอ  เทศ เขี ยว  สมาชิ ก                   
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ 1  

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๒ 

นายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอนายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

๑.นายบัวหลัน  ทองประสม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 
๒.นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะเสนอรายชื่อกรรมการท่านที่ ๒ อ่ืนอีกหรือไม่        

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายสมชาย  พัดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เขต ๒ เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลต าบลบ้านเพชรท่านที่ ๒  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๒ ท่าน 
ดังนี้ 
   ๑.นางสมพอ  เทศเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๑ 
   ๒.นายสมชาย  พัดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เขต ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  ก า ร คั ด เ ลื อ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ้ า น เ พ ช ร                          
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ตามประกาศเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564           
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545              
มาตรา 4 และ มาตรา 18  ประกอบมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เพ่ือให้การบริหารการศึกษาของเทศบาลต าบลบ้านเพชร      .../เป็นไปด้วย 



๙ 

 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลบ้านเพชร  จึงก าหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการการศึกษา
เทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 

ข้อ 1 จ านวนคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  มีจ านวนทั้งสิ้น  9  คน  
ข้อ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร   
ประกอบด้วย   

   1.นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร เป็นประธานกรรมการ 
   2.ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านเพชร  
      เป็นกรรมการ 
  3.ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นกรรมการ 
  4.ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นกรรมการ 
  5.กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน 
  6.กรรมการที่เป็นตัวแทนองค์กรชุมชน/ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน  1  คน 
  7.ตัวแทนของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ที่สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรคัดเลือก    
      จ านวน  1  คน  
  8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  1  คน 
  9.ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านเพชรเป็นกรรมการและเลขานุการ  

  เพ่ือให้การสรรหาและเลือกคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามประกาศฯ จึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร พิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะเป็นผู้แทนของสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน  1  คน  เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ต่อไป 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
จ านวน ๒ ท่าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชรจะใช้วิธีการเลือกให้สมาชิกสภา
เทศบาล เสนอรายชื่อที่ละคน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง  2 ท่าน จนครบ ๑ ท่าน ขอเชิญสมาชิก              
สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ได้เลยครับ 

นายมนัส  ขุนสูงเนิน เสนอนายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาลต 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 ที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์ ประธานสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเพชร เป็นกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านเพชร จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
   ๑.นายวิฑูรย์  สันติสัมพันธ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

.../ระเบียบวาระที่ ๔.๕ 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ขอเสนอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดเป็นดังนี้ 

1.ต้นเรื่อง 
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลบ้านเพชร ได้จัดท า           

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)                 
ราคา 8,900.-บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ข้อ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า                 
28 หน้าต่อนาที (ppm) 

2.ข้อเท็จจริง 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านเพชร งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2564 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900.-บาท ค าชี้แจง “มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี” พิมพ์ผิดไป
จาก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

3.ข้อกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

4.ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
ราคา 8,900.- คุณลักษณะพ้ืนฐาน ข้อ มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
(ppm) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

…/ประธานสภาเทศบาล 

 

 



๑๑ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่ 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  หน่วยงานรับผิดชอบ              
กองการศึกษา หากอนุมัต ิโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่ อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวแล้ว             
ขอให้ทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบ               
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 .6 ญัตติขออนุ มัติ โอนงบประมาณตั้ งจ่ ายรายการใหม่ พัดลมโคจร 18 นิ้ ว                   
จ านวน  10 เครื่อง จ านวนเงิน 24,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ข้าพเจ้านายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชร ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

   ด้วยเทศบาลต าบลบ้านเพชร มีความจ าเป็นต้องจัดหาพัดลมใช้ภายในอาคารส านักงาน 
ประเภทพัดลมโคจร 18 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาลต าบลบ้านเพชร
ก าหนด 

   (1) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 24,000 บาท 
        ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเพชรก าหนด 
จ านวน 10 เครื่องๆละ 2,400 บาท 

   (2) โอนลด  จ านวน 24,000 บาท 
      หน่วยงานกองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร                  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการเงินเดือน ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง งบประมาณตั้งจ่าย                  
จ านวน 407,220 บาท คงเหลือก่อนโอน 407,220 บาท ขอโอนลดจ านวน 24,000 บาท 

   ข้อระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพื่อพิจารณาต่อไป 

…/ประธานสภาเทศบาล 



๑๒ 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม่   

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพ่ือตั้งข้อสังเกตและ
เสนอแนะ หรือไม ่

หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
พัดลมโคจร 18 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง จ านวนเงิน 24,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักปลัดเทศบาล
หากอนุมัต ิโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ๑๑ เสียง ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ประธานสภาเทศบาล เมื่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้อนุมัติญัตติดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางเทศบาลต าบล
บ้านเพชรได้ปรับปรุงรายละเอียด ในแผนงานต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภา
แห่งนี้หรือไม่  

นายกเทศมนตรี  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 
   ๑.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรร่วมโครงการนายอ าเภอพาเข้าวัด                 
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม 

   ๒.การติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน ๓๒ ตัว ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชรเพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน หากมีเหตุที่จะตรวจสอบภาพจากกล้อง CCTV สามารถด าเนินการได้                  
โดยแจ้งบันทึกประจ าวันกับสถานีต ารวจภูธรบ าเหน็จณรงค์ ระบุวันเวลาสถานที่ให้ชัดเจน แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่                   
ของเทศบาลตรวจสอบได้ 

   ๓.ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงฤดูฝนขอความร่วมมือสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหากพบ
เห็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดน้ าท่วม หรือพบเห็นไฟสาธารณะดับ ก็สามารถประสานงานกับเทศบาลต าบล               
บ้านเพชรในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

   ๔.กิจกรรมเข้าพรรษามีกิจกรรมเข้าวัดท าบุญในทุกวันพระร่วมกับวัดในพ้ืนที่ทั้ง ๔ วัด 
   ๕.มาตรการป้องกันโควิด-19 ในการจัดตลาดนัดในวันต่างๆในเขตเทศบาลต าบล           

บ้านเพชร ซึ่งมีเพียงตลาดนัดวันที่ ๒๐ ที่ยังปิดไปก่อนเนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าจากหลายที่มาค้าขาย และ                 
หากพบเห็นตลาดนัดใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สามารถแจ้งเทศบาลต าบลบ้านเพชรตรวจสอบ
และหากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกพักใบอนุญาตต่อไป 

   ๖.โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาใหม่               
ทางเทศบาลจะด าเนินการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งท่านสมาชิกร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ                  
และช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกโดยความร่วมมือจากทุกท่านทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง           
ในสังกัด เพ่ือให้บ้านเพชรเป็นเมืองต้นแบบ 

.../๗.ขอเชิญสมาชิก 



๑๓ 

 

   ๗.ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลลงทะเบียนฉีดวัคซีนหากยังไม่ลงทะเบียนสามารถติดต่อ
ได้ที่งานธุรการ ซึ่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ได้วัคซีนมา ๒๘๐ โดส มากที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ 

   ขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

นายบัวหลัน  ทองประสม ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชรจากประกาศใช้ยุทธศาสตร์และ 
สมาชิกสภาเทศบาล แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์
แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ ๔.๓ ปรับปรุง พัฒนา ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบล            
บ้านเพชรมีก าหนดจะด าเนินการเมื่อไรครับ  

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านบัวหลัน  ทองประสม อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณปี ๒๕๖๕ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

นายวิรัช  พาลี   ขอแจ้งถนนรุ่งเรืองศรีเป็นหลุมเป็นบ่อ และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้เทศบาลต าบลบ้านเพชรติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านวิรัช  พาลี ถนนรุ่งเรืองศรีอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ชัยภูมิ ในการ
ดูแลตัดหญ้าไหล่ทาง เกาะกลางถนน และซ่อมแซมถนนรุ่งเรืองศรี ซึ่งทางเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้ประสาน                    
การซ่อมแซมดังกล่าวไปแล้ว หากด าเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

นายมนัส  ขุนสูงเนิน  ขอแจ้งปัญหาน้ าท่วมรางระบายน้ า หมู่ ๑ บ้านช่างแหลมถึงบ้านช่างเตี้ย อยากให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านเพชรและสมาชิกสภาเทศบาลช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของ         
พ่ีน้องประชาชน 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านมนัส  ขุนสูงเนิน เทศบาลต าบลบ้านเพชรก าลังด าเนินการตรวจสอบ                
รางระบายน้ าดังกล่าวแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

นายประพจน์  ภูจ านงค์  ขอแจ้งปัญหาผิวจราจรถนนหมู่ที่ ๒ และหมู่ท่ี ๑๗ เป็นหลุม เป็นบ่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านประพจน์  ภูจ านงค์ เทศบาลต าบลบ้านเพชรด าเนินการของบประมาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจจากจังหวัดชัยภูมิแล้วอยู่ในขั้นพิจารณา โครงการปูถนนแอสฟัลติก จ านวน ๓ โครงการ               
วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  

นายศุภกิตติ์  โคตะวินนท์ ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเพชรจากประกาศใช้ยุทธศาสตร์และ 
สมาชิกสภาเทศบาล แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์
แห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี แนวทางที่ ๔.๒ พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและกระบวนการท างาน   
มุ่งสู่เป้าหมายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน อยากทราบ
ขั้นตอนการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมกีฬาต่างๆในเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชร 

.../นายกเทศมนตรี 



๑๔ 

 

นายกเทศมนตรี  ขอตอบท่านศุภกิตติ์   โคตะวินนท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาจจะไม่ทัน                    
ต้องรอจัดท างบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
 มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่  
 มีท่านผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือข้อปรึกษาหารือ ต่อท่ีประชุมสภาแห่งนี้หรือไม่ 

 ถ้าไม่มี กระผมประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม
สภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา ๑๒.๑๕ น 

  (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม/เลขานุการสภาฯ 

  (นายนัฐพงษ์  ด่านขุนทด) 

  (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายมนัส  ขุนสูงเนิน) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายคนธ์พงษ์  ภูมิชัยธีรโชติ) 

  (ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  (นายประพจน์  ภูจ านงค์) 

 

 สภาเทศบาลต าบลบ้านเพชรได้รับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๓ 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) 


