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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

วันศุกร์ที่  25  มีนาคม  ๒๕๖5 เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
................................................................... 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล คณิศร  คะเชนชาติ 
2 นายวีระ คะเชนทร์ชาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วีระ  คะเชนทร์ชาติ 
3 นายอุเทน กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อุเทน  กูบโคกกรวด 
๔ นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จักรวรรดิ์  ศรีพนม 
๕ นายเทพพิทักษ ์ เมธาพันธ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต 
๖ นางสาวกิตติมา ถิขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กิตติมา  ถิขุนทด 
7 นายอนันท ์ กลัดสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อนันท์  กลัดสันเทียะ 
8 นายสุดใจ ดุมใหม ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุดใจ  ดุมใหม่ 
9 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ พ่ึงทหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุระ  พ่ึงทหาร 

10 นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 พรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
11 นายวันชัย พลสมบัต ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 วันชัย  พลสมบัติ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุรศักดิ์ บัวเมืองปัก รองประธานสภาเทศาล -ลาประชุม- 
2. นายสิรกิจ  วาปีธรรม เลขานุการสภาเทศบาล -ลาประชุม- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย 
๒ นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อนันต์  บุญทัน 
3 นางสุรัตน์ กรใหม ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สุรัตน์  กรใหม่ 
๔ นายณรงค ์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ณรงค์  เสือบุญ 
5 นางธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ธัญณีย์ อุดมวิศาลพงศ์ 
6 นางสาวสุรีย์ พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาล สุรีย์   พิมพ์ปรุ 
7 นายภุชพงศ ์ บุญศรีรัตนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ 
8 นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ธัญพร  ศรีมะเริง 
9 นางเพียงพิศ แพงอนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เพียงพิศ  แพงอนันต์ 

10 นางสิริรัตน์   โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สิริรัตน์  โพธิ์เจริญ 
11 นายบัณฑิต ทรงประโคน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ บัณฑิต  ทรงประโคน 
12 ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ ธวัช  ครูโคกกรวด 
13 นายพงษ์พันธ์ ภู่จินดา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พงษ์พันธ์  ภู่จินดา 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  เมื ่อได้เวลาประชุม (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว)  มีสมาชิกสภา
เทศบาลมาประชุม  11  ท่าน ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือ นายสุรศักดิ์        
บัวเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุม  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เรียน   ท่านรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง  พนักงาน

เทศบาล เจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทุกท่าน เนื่องด้วยนายสิรกิจ  วาปีธรรม เลขานุการ
สภาเทศบาล ได้ตรวจเจอผล ATK ก่อนเข้าห้องประชุม ผลเป็นบวก ติดเชื้อ
โควิด-19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมจึงขอหารือต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 19 วรรค 11 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด 
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น คนหนึ่งเป็น        
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น เชิญท่าน
เทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เสนอชื่อเลขานุการสภาชั่วคราวครับ 

 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นาง

ธัญพร  ศรีมะเริง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว 
ในครั้งนี้ ครับ  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญนายวันชัย  พลสมบัติ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวันชัย  พลสมบัติ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายวันชัย  พลสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองครับ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนายจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
 
 
 



3 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 
เป็นอันว่า นางธัญพร  ศรีมะเริง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้รับ
เลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาในการประชุมครั้งนี้ ขอเชิญนางธัญพร  
ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ในครั้งนี้ 
ครับ 

   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  พร้อมนำผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านไหว้พระสวดมนต์  และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ    ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖5   เชิญเลขาได้อ่านประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 
นางธัญพร  ศรีมะเริง             ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา 
ปฏิบัติหน้าที ่            เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
เลขานุการสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รายงานขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 
2565 เพ่ือขอความเห็นชอบดำเนินการให้เช่าแผงร้านสินค้าชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีการอื่น (การจับสลาก) โดยไม่ต้อง
ดำเนินการประมูล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 ข้อ 6 โดยกำหนดเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านใหม่ 
 อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญตัิ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 
2562 ประกอบคำสั ่งจังหวัดนครราชสีมา ที ่ 10028/2564 
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และ
นายอำเภอปฏิบ ัต ิราชการแทน ลงว ันที ่   6 ต ุลาคม 2564 
นายอำเภอเมืองนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่ง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงอนุมัติให้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาล
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ตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่
วันที่  25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน 

      จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่    23  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 

       บัลลังก์  ไวทย์ศิริ 
                              (นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ) 

                   นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 
                      ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
                เรื่อง   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   

                 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ได้ขออนุมัติเปิดประชุม

สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 
2565 และนายอำเภอเมืองนครราชสีมาเห็นชอบให้เรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2565 ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 
วัน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามข้อ 21 และข้อ 23 แห่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ประธานสภา
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ในวันที่  25 มีนาคม 
2565  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่  และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   บทบาท  หน้าที่ของ
สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   สภาเทศบาลตำบล          บ้าน
ใหม่ มีความยินดี  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล  
หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
          คณิศร  คะเชนชาติ 

                              (นายคณิศร  คะเชนชาติ) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล      เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้มีข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง

ใหม่ จำนวน  2  ท่าน ดังนี้ 



5 
 

1. จ่าเอกธนัช  สังข์แก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รับ (โอน)  
ย้าย มาจาก เทศบาลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชส ีมา  จ ังหวัด
นครราชสีมา โอนย้ายมาเมื่อวันที่  1 มีนาคม 2565  วันนี้ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมเนื่องจากป่วยติดเชื้อโควิด-19 

2. นายพงษ์พันธ์  ภู่จินดา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
รับ (โอน) ย้าย มาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา โอนย้ายมาเมื ่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  ขอเชิญ
รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาครับ 
 

นายพงษ์พันธ์  ภู่จินดา   เรียนประธานสภาเทศาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ทุกท่าน กระผม นายพงษ์พันธ์  ภู่จินดา ชื่อเล่น หนึ่ง ตำแหน่ง นายช่าง

ไฟฟ้าปฏิบัติงาน ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหัวทะเล ประวัติการทำงานก่อนย้ายมา
เคยทำงานอยู่ที ่บริษัทซีเกทตำแหน่งนายช่างเทคนิควิศวกร และเคยเป็น
อาจารย์อัตราจ้างอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และได้บรรจุเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2562 บรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ขอฝากเนื้อฝากตัวกับผู้ใหญ่ทุกท่านด้วย
ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัย
แรก  เม่ือวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก 

เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ตรวจสอบคำพูด
ของท่าน หรือมีแก้ไขตรงไหนหรือไม่ เชิญท่านได้ตรวจสอบครับ  เชิญท่าน
เทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  

 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้ทุกท่าน

เปิดไปหน้า 76 บรรทัดที่ 2 นับจากท้าย ขอแก้ไขจากบ้านนางเยื้อน กฐิน
ใหม่ เป็นบ้านนางวิฑูรย์ กฐินใหม่ ต่อไปหน้า 77 ขอแก้ไขจาก พ.ศ. 2565 
เป็น พ.ศ. 2564  ขอแก้ไขตามนี้นะครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุดใจ  ดุมใหม่  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ  ดุมใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ญัตติที่ รพ.สต. มี

ถ้อยคำของกระผมหายไปท่อนหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเดียว หายไปทั้ง
คำพูดครับ ขอให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมคำพูดของกระผมได้หรือไม่ 

 
นางธัญพร  ศรีมะเริง  ตามความต้องการของท่านต้องการให้เพ่ิมคำพูดของท่านทั้งหมด 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ใช่หรือไม่ ถ้าหากถอดข้อความได้ทันก็จะเพ่ิมเติมการประชุมในครั้งนี้  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  ถ้าหากเพ่ิมคำพูดได้ทัน ให้เพ่ิมตอนนี้และพิมพ์ใบแทรกมาใส่  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ไม่เช่นนั้นเราจะรับรองรายงานการประชุมไม่ได้ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  ขอให้ทุกท่านเปิดไปหน้า 78  คำพูดของกระผมหายไปท้ังคำพูด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประมาณ 3-4 นาที ที่กระผมได้พูดไว้ในที่ประชุมสภา ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทุกท่าน ให้ทุกท่านเปิดหน้า 4 เอกสารเบี้ยวหรือไม่ และหน้าที่ 42 ตรง

คำพูดของกระผม บรรทัดที ่ว ่า ถ้าสมมุติว่ากระผมเข้ามาทำลายและ
เทศบาลไม่กล้อง ให้เพ่ิมคำว่า ไม่มีกล้อง  และอีกบรรทัดหนึ่ง ตรงคำว่า เรา
ยังไม่ความปลอดภัย เพิ่มคำว่า เรายังไม่มีความปลอดภัย  และเปิดไป
หน้าที่ 80 คำพูดของกระผมหายไปช่วงหนึ่ง ซึ่งเป็นคำพูดที่กระผมร้องเรียน
มากระผม ในเมื่อเขียนคำร้องไม่มีการตอบสนองขึ้นมาจึงต้องมาพูดในที่
ประชุมสภา คำพูดที่หายไปนำมาลงให้ได้หรือไม่และอยากให้ไปตรวจสอบที่
กระผมได้นำเสนอไปด้วย 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านวันชัย  พลสมบัติ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวันชัย  พลสมบัติ  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม นายวันชัย พลสมบัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 กระผมเป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมคำพูด

บางเรื ่องไม่น่าที่จะบันทึกในการประชุม บางเรื ่องจะเป็นปัญหาจากเรื่อง           
เล็ก ๆ จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไป กระผมจึงตัดคำพูดออก จึงเป็นความ
ผิดพลาดที่กระผม 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เกี่ยวกับเรื่องรายงานการประชุมนี้ กระผมมีข้อสงสัยกับผู้รู้ ในการประชุมมี

สมาชิกอภิปราย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมหรือผู้ใดจะตัด
คำพูดของเขาออกไม่ได้เว้นแต่เจ้าตัวจะยินยอมขอถอนคำพูดครับ กระผมได้
ปรึกษาแล้วส่วนตัวกระผมก็ไม่สบายใจเหมือนกัน เว้นแต่เจ้าตัวจะขอถอน
หรือยกคำพูดนั้นออกไปครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน  กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน กูบโคกกรวด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอให้ทุกท่าน

เปิดไปหน้า 32  ขอแก้ไขคำว่า นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  เป็นนายเทพพิทักษ์  
เมธาพันธุ ์พิช ิต  และอีกเรื ่องที่กระผมเป็นผู ้เสนอญัตตินี ้ เพื ่อแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เราได้คณะกรรมการสามัญ
แล้ว ยังคงเหลือคณะกรรมการวิสามัญ ท่านปลัดได้ชี้แจงครั้งที่แล้วบอกว่า
คร ั ้งน ี ้นายกเทศมนตรีไม ่สบายไม่สามารถเข ้าประช ุมได ้ก ็จะยกตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญเป็นคราวประชุมครั้งต่อไปแต่มาครั้งนี้กระผมไม่เห็น
ท่านประธานนำญัตติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเข้าบรรจุในการประชุม
ครั้งนี้ถ้าไม่เป็นไรครับยังไม่จำเป็นเร่งด่วนเท่าไรเอาไว้ครั้งหน้าหรือคราว
ต่อไปก็ได้ที่ท่านประธานเห็นสมควรครับ เพราะคำพูดของท่านปลัดไม่มีเลย
ครับ เท่าที่ผมเสนอญัตติมาก็อยากเห็นการทำงานของสมาชิกของเราบางที
ติดต่องานตรงนั้นตรงนี้อยากให้มีการประสานงานระหว่างท้องถิ่นอื่นเท่าที่
ผ่านมากระผมได้รับความร่วมมือกับหัวหน้ากองช่างฝ่ายประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องเอกสารและให้ลูกน้องทำงานบ้างก็ถือว่าค่อนข้างดีก็อยากให้เพ่ิมตรง
คำพูดของท่านปลัดด้วยนะครับ 

 
นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  ขอนำชี้แจงท่านอุเทนครับว่า ในฐานะที่กระผมเป็นผู้ตรวจรายงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การประชุม ในคำพูดของท่านปลัดสิรกิจ มีอยู่แล้วครับว่า แต่คณะกรรมการ

วิสามัญท่านนายกไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านอาจจะเสนอในคราวประชุม            
ครั้งต่อไปซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเสนอบุคคลอ่ืนเข้าร่วมได้ มีแล้วคำพูดตรง
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นี้เพียงแต่ว่าไม่นำเข้าวาระเพียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำพูดตรงนี้ไม่ต้องต่อ
เติมนะครับ 

 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ    เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ คำพูดของกระผมที่หายไปเยอะ 
สมาชิกสภาเทศบาล หลายคำพูดครับ ในวาระของ รพ.สต. และวาระอื่น ๆ  คำพูดของกระผม

หายไปครับ และคำพูดของท่านจักรวรรดิ์  ก็หายไปด้วย 
 
นางธัญพร ศรีมะเริง  ขออนุญาตท่านประธานค่ะ ในคำพูดของท่านสุดใจ ดุมใหม่ และ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายจักรวรรดิ์ ศรีพนม จะให้เจ้าหน้าที่ถอดเทปมาเพิ่มเติมในส่วนของคำพูด

ที่หายไปนะค่ะ ในฐานะที่ดิฉันเป็นหัวหน้าควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในงาน
กิจการสภาขอยอมรับผิดในการทำงานในหน้าที่ตรงนี้มายาวนาน ข้อความใด
ที่ไม่เก่ียวข้องกับญัตติหรือหากเผยแพร่ออกไปข้างนอกอาจะสื่อไปในทางลบ
ก็ได้ซึ่งไม่เป็นผลดีกับสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ เราถือวิสาสะตัดออกไปแต่ท่าน
เทพพิทักษ์พูดถูกต้องแล้วค่ะ คำพูดของสมาชิกท่านใดได้กล่าวไปแล้วเราไม่
สามารถที่จะไปตัดของท่านได้ ณ วันนี้ที่เราตัดไปเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์
ของหน่วยงานต้องกราบขออภัยที่ตัดออกไป แต่ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้
คำพูดของท่านกลับเข้ามาในบันทึกการประชุมก็จะนำกลับเข้ามาค่ะ 

 
นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  ขออนุญาตครับ ไม่เก่ียวกับท่านหัวหน้า เป็นความคิดของกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตรวจรายงานการประชุมว่าถือวิสาสะตัดคำพูดออกไป แต่จริงแล้วไม่มีสิทธิ์

ตัดออก แต่เพ่ือความสวยงาม ต้องขอโทษด้วยนะครับ  
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านจักรวรรดิ์  ศรีพนม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายจักรวรรดิ์  ศรีพนม  ในวาระนี้ กระผมเป็นผู้อภิปรายถ้าเราพูดคุยกันแล้วเกิดประเด็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ปัญหาซึ่งกระผมคิดว่าสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุดหลังจากที่กระผมทำงานมา

ในระยะหนึ่ง แม้กระทั ่งการเขียนคำร้องก็เงียบหายพอดีมีโอกาสได้เป็น
ตัวแทนจึงพูดตรงจุดนี้ ถ้าคำพูดของกระทำไปทำให้องค์กรเสียหายกระผม
ยินดีรับผิดชอบในคำพูดของกระผม กระผมขอถอนคำพูดในเรื่องที่กระผม
พูดครับ  

 
นายคณิศร  คเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  ขออนุญาตเรียนถามท่านสุดใจ ครับว่า เพื่อให้การประชุมเดินต่อไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้ ท่านจักรวรรดิ์ก็ได้ถอนคำพูดที่ไม่ได้อยู่ในบันทึกการประชุมในครั้งนี้แล้ว 

กระผมอยากให้การประชุมสภาเดินต่อไปได้ กระผมขอถามความเห็นของ
ท่านสุดใจ ว่าจะถอนคำพูดที่ไม่อยู่ในบันทึกนี้หรือไม่ จะได้ไม่ต้องติดขัดจะ
ประชุมกันต่อไป ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับ ขอฝากให้เจ้าหน้าที่งานกิจการ
สภาตรวจสอบให้เรียบร้อยและระมัดระวังด้วยนะครับ  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ ดุมใหม่  กระผมขอถอนคำพูดครับ แต่กระผมขออนุญาตว่าก่อนที่จะลงไลน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หรือกระทำการใด ขอให้คิดสักหน่อยนะครับ ถ้ากระผมไม่พูดก็จะไปกันใหญ่ 

ทำอะไรเกรงใจกันด้วยนะครับทุกคนมีหน้าที่กันทุกคน กระผมก็ทำหน้าที่
ของกระผม คนเราต้องมีความเอกภาพของตัวเอง ทุกคนต้องรู้ว่าจะต้องทำ
อะไรและหน้าที่ของตัวเอง 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดแก้ไขวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           

สมัยแรก  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2565 กรุณายกมือครับ  
 
นางธัญพร  ศรีมะเริง   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
ปฏิบัติหน้าที ่    1. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
เลขานุการสภาเทศบาล   2. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     3. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     4. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     5. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     6. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     8. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     9. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
     10. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกเสียง  10  ท่าน  
รับรอง  10  ท่าน  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ           
สมัยแรก   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 1 เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการให้เช่าแผงค้า ลาน

สินค้าชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีการอื่น (การจับสลาก) โดย
ไม่ต้องดำเนินการประมูล 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติที่  1  เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบดำเนินการให้เช่าแผงค้า ลานสินค้าชุมชน เทศบาลตำบล

บ้านใหม่ ด้วยวิธีการอ่ืน (การจับสลาก) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล 
  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติครับ 
 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นายกเทศมนตร ี   นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอเสนอญัตติ 

เรื ่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการให้เช่าแผงขายของลานสินค้าชุมชน 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีการอ่ืน (การจับสลาก) โดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูล ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใน
ที่ดินของรัฐ บริเวณสระน้ำวัดศีรษะละเลิง สาธารณประโยชน์ หมู่ที ่ 10 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 1604 จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 3 ตาราง
วา เพื่อก่อสร้างลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม 2567 
แล้วนั้น 

บัดนี้  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า 
ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการจัดผู้จำหน่ายสินค้าเข้าจำหน่ายสินค้าภายในอาคาร
ดังกล่าว โดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและความพร้อมของผู้จำหน่าย
สินค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในสถานการณ์การติดเชื้อโควิดและ
เพื่อให้โอกาสผู้จำหน่ายสินค้าได้มีที่จำหน่ายสินค้าที่ถาวรเป็นของตนเอง 
เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ก ับประชาชนและเป็นการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่จำหน่ายสินค้าและจับจ่ายซื้อ
สินค้าในพื้นที่ใกล้บ้าน  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 
หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 6 ด้วยความจำเป็นดังกล่าว
ข้างต้นและ เพื ่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จำเป็นต้องดำเนินการให้ผู ้จำหน่ายสินค้าเช่าแผงค้าลานสินค้าชุมชน 
เทศบาลตำบลบ้านใหม่เป็นอย่างอื่น (วิธีจับสลาก) โดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูล 
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     กฎหมาย ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สิน ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินการโดยวิธีประมูล 

(1) มีกำหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัต ิ
(2) มีกำหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าทีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบดำเนินการ
เป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย 

ขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ดิฉันขอนำเรียนชี้แจงเพิ ่มเติมว่าจากที่เราได้ดำเนินการทำลาน
สินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบจะต้องมีการประมูลแต่เนื ่องด้วย
สถานการณ์คณะกรรมการมีอยู ่ 2 ชุด เราได้มาคุยกันว่าในสถานการณ์
ดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดีถ้า
เรามีการประมูลเข้ามันจะต้องลำบากต่อแม่ค้าคณะกรรมการจึงได้มาคุยกัน
ว่าเราไม่ประมูลจะขอที่ประชุมสภา ว่าถ้าเราจะประมูลเราก็จะดำเนินการได้
เลย แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นวิธีอ่ืนคณะกรรมการได้ลงความเห็นกันว่าเมื่อวันจันทร์
ที่ผ่านได้เชิญพ่อค้าแม่ค้าได้มาพูดคุยกัน พ่อค้าแม่ค้าได้ลงมติว่าเป็นการจับ
สลาก โดยแม่ค้าเก่าที่ขายตั้งแต่เริ่มต้นเราจะให้จับสลากก่อนด้วยความไม่
เลื่อมล้ำเราจะให้สิทธิ์ตามบ้านเลขที่เพราะบางบ้านเลขที่จะมี 2 – 3 คน ก็
จะมาลงทะเบียน  เราจึงเสนอญัตติต่อสภาว่าเราจะไม่ประมูลขอเป็นวิธีจับ
สลากและให้สภาได้ช่วยพิจารณาเห็นชอบในเรื่องนี้ท่ีเราจะดำเนินการต่อไป 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญหัวหน้าธัญพร ศรีมะเริง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางธัญพร  ศรีมะเริง   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน นางธัญพร  ศรีมะเริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอนำเรียน 

ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการประชุมพ่อค้าแม่ค้าในวันนั้นเป็นที่ทราบ
กันดีว่าเราได้รับมติจากพ่อค้าแม่ค้าว่าขอให้มีการจับสลากซึ่งอำนาจอนุมัติ
ครั้งนี้จะเป็นอำนาจของท่านสมาชิกทุกท่าน อำนาจสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินตามญัตติที่ได้เสนอต่อที่ประชุม วรรค 2 การเช่า
ถ้ามีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
สภาท้องถิ่นมีความเห็นชอบดำเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดำเนินการ
ประมูลก็ได้ตามระเบียบจริงแล้วต้องวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่งถ้าทางสภา
เห็นชอบให้ใช้วิธีการจับสลาก ขอชี้แจงว่าทำไมถึงต้องใช้วิธีการจับสลากทาง
คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นแล้วว่าตลาดเราสร้างมาเพื่อพี่น้องประชาชนตำบล
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บ้านใหม่คือผู้ค้าเดิมที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้เพ่ือลองรับผู้ค้าเดิมคุณสมบัติหลักคือ
เป็นคนตำบลบ้านใหม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลบ้านใหม่ใครไม่มีชื่อได้แจ้ง
ให้ทราบแล้วว่าต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในตำบลบ้านใหม่เนื่องจากว่าจะมี
ค่ารายหัวตามภาษีที่รัฐจัดสรรให้คุณอยู่ในท้องที่อื่นแต่ทำมาหากินในตำบล
บ้านใหม่มันจึงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงต้องมาอยู่ในพ้ืนที่ตำบลบ้านใหม่ของ
เราหลักการต่อไปคือให้ครัวเรือนละ 1 แผง ต้องมีหลักเกณฑ์นี้เพราะว่าผู้ค้า
บางท่านมี 2 แผง 3 แผง กรณีเป็นประเด็นที ่เราจะต้องมีพูดคุยกัน 
คณะกรรมการกำลังพิจารณาว่ามีอยู่ประมาณ 14-15 ครัวเรือน ที่จะมี 2 
แผง หรือ  3 แผง เราจะต้องมาพิจารณาว่ามีการจำหน่ายจริงหรือไม่ใน
ปัจจุบันนี้เพราะหลักการคที่คณะกรรมการได้พูดคุยกันคือต้องเอาผู้ค้าที่ขาย
อยู่ในปัจจุบันนี้เข้าไปก่อนการขายในปัจจุบันนี้มีอยู่จริงที่ครัวเรือนขาย 2 
แผง ทะเบียนบ้านนั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งได้แยกครอบครัวไปแล้วแต่ว่าต่างคน
ต่างทำมาหากินมาขายของในตลาดซี่งเราจะได้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดย
ใช้หลักการเหมือนเกษตรกรเขาขายจริงหรือไม่โดยการรับรองของพ่อค้า
แม่ค้าเอง โดยหลักแล้ววิธีการจับสลากคือ 1 ครัวเรือน ให้จับก่อน หลังจาก
นั้นที่เหลือให้เป็นกลุ่มที่  2  คือเป็นครัวเรือนลำดับที่  2 เป็นคนที่ขายอยู่
ปัจจุบันแต่ว่ามีชื่อเหมือนกันเพิ่งจะมา 2 เดือน 3 เดือน และเป็นกลุ่มที่เคย
ขายดั้งเดิมและบอกว่าที่หยุดขายไปเพื่อรอตลาดใหม่จะเป็นกลุ่มที่ 2 ที่เรา
ให้สิทธิ์อยู่ ในส่วนกลุ่มที่  3 คือรายใหม่เป็นคนตำบลบ้านใหม่ทั้งหมดที่ยัง
ไม่เคยมีแผงไม่เคยเข้ามาจำหน่ายเลยเราจะให้อยู่กลุ่มที่  3 ซึ่งตอนนี้เรามี
แผงทั้งหมด 131 แผง แม่ค้าพ่อค้าทั้งหมดเรามีอยู่ 113 แผง ซึ่งเพียงพอ
กับทั้ง 3 กลุ่ม ซี่งกลุ่มที่ 3 อาจจะมีการแข่งขันกันสักหน่อยเพราะว่าเป็น
พ่อค้ารายใหม ่ แต่กลุ่มที่  1 กลุ่มที่  2  มีแผงรองรับแน่นอนเพียงแต่ว่าใคร
จะโชคดีได้อยู่แผงไหนเท่านั้นเอง ขอนำเรียนเพิ่มเติมว่าเราได้พูดคุยว่าตลาด
ของเราจะมีการจัดแบ่งเป็นโซนจะไม่แบ่งเป็นตลาดเช้าและตลาดเย็น บริบท
ของตลาดคือพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายช่วงเช้า เย็นไม่ขาย พ่อค้าแม่ค้าที่ขายช่วง
เย็น ช่วงเช้าไม่ขาย พ่อค้าแม่ค้าที่ขายช่วงเช้านั่งทับโต๊ะทับแผงของพ่อค้า
แม่ค้าตลาดเย็นก็จะมีการทับซ้อนกันอยู่ต่อไปนี้เราจะไม่มีจัดแบ่งแบบนั้นเรา
จะเอาเช้าและเย็นมารวมกันเลยถ้าท่านจับสลากแผงได้ท่านสามารถขาย
ตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันจนถึงเย็นตามความสามารถของท่านหรือท่านจะมาเช้า
อย่างเดียวก็ได้หรือท่านจะมาเย็นอย่างเดียวก็ได้แผงนั้นเป็นแผงของท่านนี่
คือเราได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านไปแล้ว นอกจากการแบ่งโซนการ
จำหน่ายสินค้าแล้ว จะมีล๊อคที ่ว่าสามารถจะประมูลได้จะมีอยู ่ 3 ล๊อค 
ด้วยกัน ฝั่งทางทิศตะวันตกติดกับรั้วของบ้านเรือนประชาชนฝั่งนั้นจะมลี๊อค
จำหน่ายสินค้าขนาด 3x4 เมตร อยู่ 3 ล๊อค จริงแล้วมี 5 ล๊อค แต่เรากันไว้
ให้สินค้าโอท๊อปในชุมชนของเรา 2 ล๊อค ขอนำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบว่าถ้ามีสินค้าโอท๊อปชุมชน
ของเราไม่ว่าจะเป็น แคปหมู ข้าวไร้เบอรี่ สามารถที่จะทำเรื่องมาจำหน่าย B 
1 และ B 2 ของเราได้ เดี๋ยวทางเทศบาลจำทำหลังคาให้เรียบร้อย เป็น
สินค้าโอท๊อปเป็นสินค้าตำบลของเรา ส่วน B 3 B 4 B 5  เราจะเป็นการ
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ประมูลถ้าไม่ความคลาดเคลื่อนราคาค่าเช่าเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ 3,000 บาท 
ราคาเริ่มต้นประมูลน่าจะประมาณนี้ ถ้าไม่มีความคลาดเคลื่อนอีกและก็จะมี
ห้องน้ำเราก็จะเปิดประมูลการดำเนินการประมูลห้องน้ำกับ D3 ถึง D5  จะ
ดำเนินการควบคู่กันไปกับการจับสลากครั้งนี้ จะเป็นภารกิจของกองคลังที่
เขาจะดำเนินการประมูลไป ห้องน้ำเราจะคิด 2,500 บาท ราคาค่าเช่าแยก
น้ำแยกไฟต่างหากโซน D 3 ถึง  D 5 แยกน้ำแยกไฟ ต่างหาก จะเริ่มราคา
ประมูลที่  2,500 บาท เหมือนกัน จึงขอนำเรียนท่านสมาชิกนะค่ะ ในส่วน
ของแนวทางจัดหาประโยชน์โดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์เมื่อวันที่เรา
จับสลากคณะกรรมการได้คุยกันไว้ว่าวันที่เราจับสลากเราจะให้พ่อค้าแม่ค้า
ทำสัญญาเลยโดยจะต้องชำระเงิน 3 อย่าง ด้วยกันในวันนั้น ขอนำเรียนท่าน
สมาชิกเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย ในวันนั้นจะมีเงินแลก
เข้าเขาเรียกว่าเงินค่าตอบแทนขั้นต่ำของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นการ
เก็บครั้งเดียวแล้วอยู่ได้เลยจะไม่เก็บอีกถ้าเป็นภาษาตึกของคนจีนคือค่าแปะ
เจียะแต่ว่าจ่ายครั้งเดียวจบเลยค่ะ ท่านนายกเสนอมาที่ราคา 300 บาท 
ตัวเลขนี้ยังไม่ลงตัวขอนำเรียนท่านสมาชิกจะอยู่ที่  300 500 หรือ 1,000 
บาท ประมาณนี้ แต่ว่า 1,000 บาท ท่านนายกไม่เห็นด้วยเลยในฐานะ
ประธานในการจัดหาประโยชน์ อาจจะ 300 หรือ 500 บาท ค่าแรกเข้า 
ในส่วนที่  2 คือ การจัดเก็บรายเดือนตามสัญญาจะระบุว่าในวันที่ทำสัญญา
ต้องจ่ายรายเดือน 1 เดือน รายเดือนเราได้กำหนดไว้ที่  900 ถึง 1,000 
บาท 900 บาท คือ แผงทั่วไป ส่วน 1,000 บาท คือ แผงที่ใช้เตา และแผง
อาหารสดทำไมถึงคิดมากกว่าเดิมคือแผงที ่ใช้เตาเราต้องมีการทำความ
สะอาดเวลาที่ประกอบอาหารมีละอองเศษน้ำมันกระเด็นลงพื้นและมีการใช้
น้ำที่มากกว่าแผงค้ารายอื่น เพราะว่า 900 รวมน้ำรวมไฟ 1,000 รวมน้ำ
รวมไฟ และแผงอาหารสด ไก่ หมู อาหารทะเลต่าง ๆ ต้องคิดราคา 1,000 
บาท เนื่องจากว่าเวลาที่เขาล้างอาหารล้างสินค้าของเขาจะต้องมีการบำบัด
ไขมันในท่อระบายน้ำมากกว่าแผงอื่นเราจึงคิดเขามากกว่าแผงทั่วไป นี่คือ
หลักการที่เราคิด คำนวณแล้ว 900 ตกวันละ 30 บาท รวมน้ำรวมไฟ เป็น
อัตราที่เทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลนครซึ่งมีมานาน โคกกรวด 
เป็นอัตราที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม ขออนุญาตยกตัวอย่าง
เทศบาลนคร เช่น ตลาดประตูผี คิดแผงทั่วไป คิด 630 บาท แต่น้ำไฟไป
ติดตั้งเอาเอง รวมแล้วใกล้เคียงหรือมากกว่าเรา 900 หรือ 1,000 บาท นี่
คืออัตราที่คณะกรรมการคิดไว้ รายจ่ายที่  3 คือเงินประกันสัญญาให้เช่า 
เงินประกันสัญญาการใช้เช่าระเบียบกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องคิด 5 ถึง 
10% ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาตอนแรกท่านดูที่ญัตตินะค่ะ ระเบียบบอก
ว่า (1) มีกำหนดไม่เกินสามปี ให้ผู ้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ   
คณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าอยากให้เช่า 3 ปี ทำสัญญากันยาว ๆ ไปเลย 3 
ปี แต่พอมาคำนวณ 900 บาท คูณ 3 ปี (36 เดือน) เป็นเงินที ่เยอะ
พอสมควรและก็คุ้ม คูณอัตราขั้นต่ำคือ 5 % ที่จะต้องจ่ายเงินประกันสัญญา
เช่าเป็นหลักพันกว่าคณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้ากำลังไม่พอ
แน่นอน จึงได้ขอสรุปโดยคณะกรรมการชุดเล็ก จะให้ทำสัญญาเริ่มต้น 1 ปี 
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ก่อน และเราจะได้ดูแนวทางด้วยว่าแนวโน้มของพ่อค้าแม่ค้าของเราจะเป็น
อย่างไร พอคิด 1 ปี 900x12 และคิดอัตราขั้นต่ำ 5% จะได้ 540 บาท 
เพราะฉะน ั ้นค ิดคราว ๆ แรกเข ้าในว ันจ ับสลากพ ่อค ้าแม ่ค ้า ถ้า
คณะกรรมการชุดใหญ่เห็นด้วยคือ 300 บาท เป็นเงินแรกเข้าท่านนายก
อยากให้เป็นแบบนั้น 900 บาท คือค่าแผงของเดือนแรกและอีก 540 ก็จะ
ประมาณ พันกว่าบาท นี่คือเงินที่ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องเตรียมไว้ในวันจับ
สลากหรืออาจจะให้โอกาสอีกสัก 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเงินตัวนี้มาและ
กำหนดเวลาที่จะจับสลากและเริ่มเข้าจำหน่ายสินค้าที่คณะผู ้บริหารได้
พูดคุยกันว่าเมื่อไรดี ได้กำหนดไว้คราว ๆ ว่า เราจะจับสลากวันที่  31 
มีนาคม และวันที่  2 เราจะทำบุญ ขอนำเรียนไว้คราว ๆ อย่างนี้นะค่ะ และ
วันที่  4 -5  เราจะให้พ่อค้าแม่ค้าขึ้นไปให้หมดเลยเพื่อที่จะรื้อถอนเพิง
ด้านหน้าจัดเป็นที่จอดรถ วันที่  31 จับสลาก วันที่  1 ทำสัญญา วันที่  2 
ทำบุญ วันที่  4-5 ให้ทุกแผงขึ้นไปอยู่ข้างบนให้หมด กำหนดการคราว ๆ ที่
เรากำหนดไว้  ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ หากท่านสมาชิกท่านใดมี
คำถามค่ะ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ   เชิญท่านสุดใจ  ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่   เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายสุดใจ ดุมใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ว ันนั ้นได้มา        

ประชุมกันกระผมได้ยืนฟังอยู่ข้างหลังตอนนั้นท่านหัวหน้าสำนักปลัดพูดว่ามี
ค่าโน่นค่านี่แล้วชาวบ้านก็โห่ ท่านปลัดก็พูด เอาแบบนี้แล้วกันยังไม่ต้องไป
พูดถึงยังไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ทำสัญญากันไปวันนั้นไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไว้
แบบนี้ว่าเสียค่าแรกเข้า 300 ค่าประกันสัญญา 540 ได้แต่บอกว่าค่าเช่า
แผงเป็นรายเดือน 900 แล้วชาวบ้านก็ต่อรองเหลือ 700 ท่านนายกกับ
ท่านปลัดรับปากกับชาวบ้านว่าจะไปคุยกันคณะกรรมการใหญ่อีกทีว่าจะได้
หรือไม่ได้แต่พอมาประชุมวันนี้กระผมสงสัยว่าค่าแรกเข้า 300 ค่าเช่า 900
ถึง 1,000 และมีค่าประกันสัญญาอีก 540 กระผมมองว่าท่านไม่ได้บอก
ชาวบ้านวันนั้น บางคนหาเช้ากินค่ำบอกมากะทันหันบางคนมีเงิน พันกว่า
บาท ก็จะไม่พอ กระผมก็อยากให้ประกาศบอกชาวบ้านนะครับว่าจะต้องทำ
อย่างไรบ้างมีค่าประกันสัญญาด้วยค่าแรกเข้าด้วย เพราะว่าวันนั้นที่ผมฟังดู
มันไม่มีตัวนี้เลยครับ อีกอย่างกระผมขอให้ท่านดูแลความสะอาดในเรื่องปิ้ง
ย ่าง บังคับเลยครับก่อนที ่เขาจะเข้าไปทำปล่องดูดควันขึ ้นด้านบ น
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ร้องเรียนไม่หยุดเพราะทุกวันนี้คนก็มึนอยู่แบบนี้ไม่
ยอมทำตามเขาไปสั่งแล้วอะไรก็แล้วถ้าท่านไม่บังคับทำตั้งแต่แรกก็ไม่ยอมทำ
ครับเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดบังคับเลย
นะครับ ขอบคุณครับ 
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นายคณิศร  คะเชนชาติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  ขอเรียนชี้แจงท่าน สท. สุดใจ ได้กล่าว  วันนั้นเราได้พูดว่าเราจะ 
นายกเทศมนตรี มีแต่ว่ามันมาก แต่หัวหน้าสำนักเอาตามระเบียบของธนารักษ์ สรรพากร 

ท้องถิ่น เขากำหนดตามระเบียบกฎหมายของตลาดเต่ของเราเป็นลานสินค้า
เราก็เลยพูดว่าไม่ต้องพูดตรงจุดนั้นแต่ในเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันนั้นก็
พูดค่ะไม่ใช่ไม่พูดแต่เรายังไม่ได้ชี้แจงให้กับทางตลาดเดี๋ยวจะให้นิติกรชี้แจง
ให้กับทางตลาดฟังในวันที่มาจับสลากเพราะเราไม่บังคับว่าจับปุ๊บต้องเอา
เงินมาปั๊บเราจะให้โอกาสเขาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากท่ีจับสลากได้แล้ว
มันเป็นไปตามระเบียบ แต่ระเบียบนี้เราลดลงมาเองจริงแล้วถ้าเอาตามธนา
รักษ์เอาตามสรรพากรไม่ได้ราคานี้ ทางคณะกรรมการชุดเล็กส่วนตัวเป็น
ประธานด้วย จึงเห็นว่าด้วยเศรษฐกิจของประเทศเป็นแบบนี้ไม่ต้องถึง
ประเทศแค่ตำบลเราก็แย่อยู่แล้วโควิด 2 ปี ก็ไม่มีรายได้ ทำสัญญาปีแรกไว้
ก่อน พอปีต่อไปถ้ามันดีคนติดตลาดแล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องระเบียบให้
เป็นไปตามระบบอีกระดับหนึ่ง ถ้าเอาตามระเบียบของธนารักษ์ สรรพากร 
จริง จริง มันไม่เป็นแบบนี้  เหมือนของเทศบาล ท่านเก็บ 630 บาท  แ ล ะ      
670 บาท เขาจะมีค่าอย่างอ่ืนซึ่งมากกว่านี้เยอะมากต้องไม่ถามจริง ๆ ท่าน
ถึงจะรู ้ แต่ของเรา เราก็เห็นแก่ประชาชนตำบลบ้านใหม่เราก็ลดลงมา
ประมาณนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีธนารักษ์ และ
สรรพากร และท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่พูดวันนี้ขอมติท่านว่าเราจะใช้
วิธีการจับสลากไม่ประมูล ทางสภาแห่งนี้เห็นด้วยหรือไม่สำหรับหลักการอ่ืน 
จะต้องมีกระบวนการอ่ืนอีกก็จะชี้แจงให้กับประชาชนทราบ ก็จะให้นิติกรซึ่ง
เป็นผู้ดูระเบียบและกฎหมายเพื่อความถูกต้องของแม่ค้าและสิทธิที่เขาจะ
ได้รับเชิญท่านนิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
นิติกรชำนาญการ กระผมว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตเสริม

ข้อมูลของหัวหน้าสำนักปลัดที่ได้ชี้แจงไว้และข้อมูลในส่วนของญัตติที่ท่าน
นายกได้เสนอในผังของตลาดจะระบุว่าพื ้นที ่ต ่าง ๆ ประกอบด้วยโซน
จำหน่ายสินค้าภายในอาคาร ภายในอาคารเรียกว่าโซน A ในส่วนฝั่งซ้ายทิศ
ตะวันตกเรียกว่าโซน B ฝั่งซ้ายนอกอาคารที่มีการต่อเติมเพ่ิมไปฝั่งขวาฝั่งทิศ
ตะวันออกเรียกว่า โซน C และฝั่งที่ติดกับรั้วของทิศตะวันตกที่เป็นที่ว่างอยู่
ติดทางสาธารณะเรียกว่า โซน B และในส่วนด้านตลาดเรียกว่า โซน E ที่ต้อง
นำเรียนแบบนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพวันนี้นายกแจ้งว่าขอญัตติที่จะ
พิจารณาในการที่จะจัดการพื้นที่เป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ใช่หลักกฎหมายคือหลัก
ประมูลตามหลักกฎหมายให้มีการประมูลแต่ในระเบียบกรณีที่จะใช้วิธีการ
อย่างอ่ืน โดยระบุเหตุผลในเรื่องของความจำเป็นและเรื่องของประโยชน์ของ
ทางราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาแห่งนี้ประโยชน์ของการพิจารณามี
อะไรบ้างตามที่สภาได้อภิปรายไว้ครั้งที่แล้วแจ้งว่าหากใช้วิธีประมูลจะเกิด
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ความเลื่อมล้ำคนมีเงินจะได้ทำเลล๊อคดีคนไม่มีเงินอาจจะไม่สิทธิ์มาสู้แข่งขัน
ก็จะไปอยู ่ด้านหลังมันจะไปสอดคล้องกับหนังสือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือออกมาเมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 เป็น
มาตรการช ่วยเหลือผ ู ้ประกอบการตลาดได้ร ับผลกระทบเนื ่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดสรุปเนื้อหาหนังสือตัวนี้ บอกให้ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการตลาดทำได้จนกระทั่งลดค่าเช่ายกเว้นค่าเช่าหรือค่าประโยชน์
ตอบแทนเช่าต่าง ๆ ในเนื้อหาหนังสือตัวนั้นทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นท่าน
นายกได้ให้นโยบายว่าเราจะทำอย่างไรมันตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือ
รองรับมาแล้วว่าสามารถทำได้และช่วยเหลือประชาชนเราน่าใช้วิธีการจับ
สลาก ประเด็นวันนี้คือท่านนายกจะขอเฉพาะบางส่วนเราไม่ได้ขอให้ท่านใช้
วิธีการจับสลากทุกส่วนจุดที่จะมีจุด โซน A ตรงกลาง โซน B ฝั่งซ้าย ถ้าหัน
หน้าเข้าฝั่งซ้ายคือ โซน C  และ E คือด้านหน้า โซนตรงนั้นตามที่ท่านนายก
เห็นสมควรคือวิธีการจับสลากแต่พ้ืนที่โซน D เราไม่ขอเราจะใช้ตามระเบียบ
คือใช้วิธีการประมูล 2 พื้นที่ ด้านหลัง คืออาคารห้องน้ำสาธารณะเราใช้วิธี
ประมูล ฉะนั้นวันนี้ ท่านนายกขอให้สภาพิจารณาในส่วนของ โซน A B C 
และ E  ท่านนายกจะกำหนดไว้เลยให้สิทธิ์การเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่ 
โซน D  จะใช้วิธีประมูลแข่งขัน ห้องน้ำจะใช้วิธีประมูลแข่งขั้น ตามระเบียบ
ข้อ 6 ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมพิจารณาเพียงเท่านี้  

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านอุเทน กูบโคกกรวด 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอุเทน  กูบโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม นายอุเทน  กูบโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เท่าที่ท่าน

นายกอธิบาย หัวน้าสำนักได้อธิบาย และท่านนิติกรได้อธิบาย กระผมเคย
เข้าร่วมประชุมนอกรอบกับท่านนายกในวันท้องถิ่นไทยและวันที่เรียกพ่อค้า
แม่ค้ามา ก็ค่อนข้างเข้าใจในหลาย ๆ ข้อ ท่านผู ้บริหารก็ได้ลดจากค่า
แป๊ะเจียะพูดกันภาษาคนจีน จาก 300 หรือประมาณ 500 บาท ตอนแรก
เห็นว่าจะเก็บกันX2 ค่าเช่า ชาวบ้านได้ทักท้วงกันมาทางผู้บริหารคงได้
ปรึกษากันแล้วว่าเหลือประมาณ 300 ถึง 500 บาท ค่าประกันสัญญาเช่า
ว่าจะ x2 เป็น 1,800 บาท เหลือ 540 บาท ประมาณนี้ ก็ถือว่าไม่แพง 
แต่ก็อยากทราบข้อชัดเจนว่าจะเก็บ 900 หรือว่า 700 แต่ผมมองว่าถ้า
สมมุติชาวบ้านไม่เดือดร้อนมากเทศบาลไปได้เงินที่เก็บค่าเช่าแผงก็จะไปนำ
บำรุงพัฒนาตลาดต่อยอดขึ้นไป สำหรับ 900 บาท ผมว่าไม่ได้แพงอะไร
สำหรับค่าเช่ารวมค่าน้ำค่าไฟ เป็นความคิดส่วนตัวเทศบาลไม่ต้องมีภาระก็
อยากให้ท่านผู้บริหารชุดนี้บริหารแบบตรงไปตรงมาอย่าให้คนนอกหวังผล
กำไรในตลาดแห่งนี้เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ฝากข้าราชการด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นสมบัติของชาวตำบลบ้านใหม่กว่าจะได้ตลาดแห่งนี้มาก็ 3 
นายกเข้าไปแล้ว และประเด็นที่  2 อยากเรียนถามหัวหน้าส่วนราชการและ
ท่านนายกตามที่เทศบาลบ้านใหม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของ
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รัฐเป็นสระน้ำศีรษะละเลิง หมู่ที่  10  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จำนวนพื้นที่  1 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา เพ่ือก่อสร้างลานสินค้า
ชุมชนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 18 
มีนาคม 2567 หลังจากวันสิ้นสุดสัญญาที่ผู้ว่าอนุญาตให้ใช้ลานสินค้าชุมชน
เราสามารถต่ออายุได้หรือไม่เผื ่อขายไปขายมาผู ้ว ่าไม่ใช้ใช้พื ้นที ่เราจะ
สามารถขออนุญาตใช้ต่อไปได้หรือไม่ และอีกประเด็นหนึ่งเรื่องสินค้าโอท๊อป
จัดไว้ให้ 3 ล๊อค กลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มสินค้าโอท๊อปไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่
ว่าจะเป็นแค๊ปหมูขนมหวานอะไรต่าง ๆ เป็นของดีโชว์ตำบลบ้านใหม่จะเก็บ
ค่าเช่ากับเขาหรือไม่ครับ  

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญนิติกร ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด  ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องหนังสือสัญญา ทุกท่านทราบดีว่าในปี  
นิติกรชำนาญการ 2557 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ขอใช้ที่ดินที่สาธารณะแปลงนี้ โดยการขอ

ใช้และขอถอนสภาพไปในคราวเดียวกัน 2 ครั้ง กฎหมายที่ดินตามมาตรา 8 
และมาตรา 9 ขอใช้และขอถอน ในส่วนของขั้นตอนของกฎหมายจะทราบดี
ของปี 57 ท่านผู้ว่าอนุญาตในปี 62 ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งการร้องเรียน
ที่มีคำสั่งศาลปกครองที่ห้ามเข้าไปยุ่งเกี ่ยวทำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุญาตให้ใช้ที่ดินตรงนั้นแต่ว่ามีกำหนดคราวละ 5 ปี เป็นการชั่วคราวใน
ระหว่างที่อนุญาตให้ใช้ ทางงานนิติการได้ดำเนินการขอถอนไปแล้วด้วย
ขั ้นตอนของการถอนสภาพเมื ่อ 2 เดือนที ่แล ้วได้ร ับข้อมูลจากท่า น
นักวิชาการที่ดินจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอ
ข้อเท็จจริงเพิ ่มเติมในเรื ่องรายละเอียดของข้อร้องเรียนต่าง ๆ ว่ามีข้อ
ร้องเรียนเยอะมากอยู ่ในระหว่างการพิจารณาของท่านรองผู ้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาในการที่จะถอนสภาพจากที่สาธารณะประโยชน์เปลี่ยน
ชื่อ เปลี่ยนจากชื่อสระน้ำศรีษะละเลิงเปลี่ยนเป็นลานสินค้าชุมชนตำบลบ้าน
ใหม่ ใช้คำว่าเปลี่ยนชื่อถอนสภาพเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากสระน้ำ
เป็นลานสินค้าจากการขอใช้แต่การขอใช้ครบกำหนดปี 67 เราสามารถต่อ
ได้หรือไม่ ตอบว่าต่อไปเรื่อย ๆ  ไม่มีปัญหาอะไร แต่ขั้นตอนการต่อตาม
เงื่อนไขก็จะต้องมาตรวจสอบอีกเราขอใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่ เงื่อนไข
การใช้มีอะไรบ้างผมก็จะช่วยดูแลตลอดว่าจากเงื ่อนไขในเรื่องของการต่อ
อายุการใช้ที ่ดินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการถอนสภาพอยู ่ในขั ้นตอนของ
คณะกรรมการจังหวัดเรียนที่ประชุมให้รับทราบครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าโอท๊อป 
ประธานสภาเทศบาล 
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นางธัญพร  ศรีมะเริง  ขออนุญาตนำเรียนว่าไม่มีค่าเช่าค่ะ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรม 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เนียมใด  ๆ เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสพี่น้องตำบลบ้านใหม่ที่มีสินค้าโอท๊อปไม่มี

ตลาดเหมือนกับว่าเราสร้างอาชีพ อบรมอาชีพให้เขาแล้วส่งเสริมอาชีพ
ทางด้านการเกษตร อบรมอาชีพต่าง ๆให้เขาแล้ว คำถามนี้กลุ่มต่าง ๆ แล้ว
ตลาดล่ะขายที่ไหน นี่คือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งของเทศบาลตำบลบ้านใหม่นี่คือ
ตลาดที่เราจะให้เขาทำสินค้ามาขาย ยกตัวอย่างง่าย  ๆ  ที่หลายอาชีพเคย
ส่งเสริมเช่น ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ทำขนม ทำแล้วจะขายที่ไหนล่ะ ทุก
ครั้งที่ ณัฐชา จะโดนคำถามนี้ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านสุดใจ ดุมใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุดใจ  ดุมใหม่  ขอถามอีกประเด็นว่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่บวกไปใน 900 ไฟให้เขาใช้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้กี่หลอดต่อ 1 แผง 
 
นางธัญพร  ศรีมะเริง  ขออนุญาตนำเรียนว่าที่กำหนดไว้เป็นร่างระเบียบอยู่ตอนนี้รอ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการชุดใหญ่เห็นชอบคือกำหนดให้ใช้หลอดไฟได้แผงละ 2 หลอด

มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่น มีพัดลม 1 ตัว นอกเหนือจากนี้พัดลมแอร์ หรือ
ไมโครเวฟหรือหม้ออบจะคิดเพ่ิมก็ไม่เยอะ ที่เขาเก็บอยู่ทุกวันนี้เขารับได้เช่น 
10 15 บาท ตอนนี้อยู่ระหว่างร่างระเบียบอยู ่ค่ะจึงไม่ได้นำเรียนท่าน
สมาชิกค่ะ 

 
นายคณิศร คะเชนชาติ  เชิญท่านเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิธีการจับสลากจะดำเนินการอย่างไรก็ได้ให้ชาวบ้านเรามีที่ขายอยากให้

เพิ่มเติมสักหน่อยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องติดป้ายไวนิลที่บริเวณตลาดว่าค่าอะไร
เท่าไร สรุปแล้วจะต้องเสียเท่าไร ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องสอบถามกัน อาจจะ
ปาก 1 ไปปาก 2 ไปปาก 3 จะขยายความออกไปอีก สรุปที่เขาจะมาขาย
ต้องเสียเท่าไร ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องกระซิบกระซาบถามกัน ขออนุมัติสภา
คือการจับสลาก ส่วนเรื่องการบริหารขอให้คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทำให้ชาวบ้านกระจ่างเลยครับจะได้ไม่ต้องถาม สท. ว่าทำไมเก็บค่า
น้ำแพง เก็บค่าไฟแพง จะได้ไม่ต้องถามให้วุ่นวายกัน 

  
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ดำเนินการให้เช่าแผงค้าลานสินค้าชุมชน 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีการอ่ืน (การจับสลาก) กรุณายกมือครับ  
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นางธัญพร  ศรีมะเริง   มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
ปฏิบัติหน้าที ่    1. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
เลขานุการสภาเทศบาล   2. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     3. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     4. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     5. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     6. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     8. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     9. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
     10. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกเสียง  10  ท่าน  
เห็นชอบ  10  ท่าน  เห็นชอบให้ดำเนินการให้เช่าแผงค้าลานสินค้า
ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยวิธีการอ่ืน (การจับสลาก) โดยไม่ต้อง
ดำเนินการประมูล 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที ่  2 เรื ่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม กรณี คำ

พิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  
ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี เทศบาลตำบล
บ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อวันที่  11  มกราคม 2565   

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติที่ 2  เรื่อง การพิจารณาจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ขาดเงินสะสม  กรณี  คำพิพากษาของศาลปกครองนครราชสีมา  คดี

หมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ 
ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อวันที่  11  มกราคม 
2565   เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

 
นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ดิฉัน 
นายกเทศมนตรี นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม กรณี คำพิพากษาของศาลปกครอง
นครราชสีมา  คดีหมายเลขแดงท่ี 6/2565 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด   โชค
ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  เมื่อวันที่  
11  มกราคม 2565  คำพิพากษาระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจรับงาน
ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อสัญญา  ทั้งนี้ภายใน          30 วัน  
นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด รายละเอียดปรากฏตาม 



20 
 

1. คำพิพากษา ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 
6/2565 ลงวันที่  11  มกราคม  2565 

2. บันทึกข้อความ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่  
ที่  นม  52781/149  ลงวันที่  27  มกราคม  2565  เรื่อง รายงานผล
คำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา (ศาลปกครองชั้นต้น)   

3.  หนังสือเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ที่ นม 52781/197  ลงวันที่  
17 กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  ขอทราบผลคดีและขอให้รับรองผลคดีถึง
ที่สุด 

4.  หมายแจ้งคำบังคับ คดีปกครองศาลปกครองนครราชสีมา คดี
หมายเลขแดงที่ 6/2565 ลงวันที่  11  มกราคม  2565 

5.  ใบตรวจรับงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 สัญญา
จ้างเลขที ่ 3/2560 ลงวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สิ ้นสุดวันที ่ 10 
เมษายน 2560 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ส่งงานล่าช้าจำนวน 37 
วัน ค่าปรับวันละ 250 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,250 บาท คงเหลือเงิน
เบิกจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 90,750 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงิน
สะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ฯลฯ   

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีศาลปกครองนครราชสีมา ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่  

6/2565  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดโชค
ชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู ้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู ้ถูกฟ้องคดี โดยคำ
พิพากษาระบุให้ผ ู ้ถ ูกฟ้องคดีให้ทำการตรวจรับงานตามสัญญาเลขที่ 
3/2560 ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560  โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและข้อสัญญา  ทั้งนี้ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมิได้ทำการเบิกจ่ายให้กับผู ้รับจ้างตาม
สัญญาจ้าง  จึงได้ตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ 2560 ไปแล้วนั้น  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
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(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 

ขอได้โปรดนำเสนอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

    
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญนิติกร ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ว่าที่ร้อยตรีธวัช  ครูโคกกรวด  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นิติกรชำนาญการ  ขออนุญาตที่ประชุมสภาครับว่าข้อมูลชัดเจนเหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้ 

กระผมได้ติดตามในส่วนของเนื้อหาของคำพิพากษาตามสัญญาที่ 3/2560 
ท่านสั่งให้มีการตรวจรับงานจ้างโครงการหลังบ้านผู้ใหญ่อินทร์งานทำท่อ
ประปาและได้มีการดำเนินการตรวจการจ้าง ตรวจรายงานของช่างควบคุม
งานทั้งหมดแต่เป็นการปฏิบัติย้อนหลังทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี
บันทึกถึงท่านนายกในสมัยนั้นว่าเหตุจากการควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง
ในขณะนั้นเกิดจากการปัญหาอุปสรรคจากการบริหารราชการหรือความ
สงสัยในการปฏิบัติซึ่งได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะรับ
ฟังได้แต่ด้วยคำพิพากษาที่ระบุว่าให้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างให้แล้วเสร็จ
เราได้ดำเนินการโดยมีการตรวจรับเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ว่าในส่วนของการ
ปฏิบัติจะต้องดำเนินการไปตามระเบียบกฎหมายและข้อสัญญาจะเห็นได้ว่า
โครงการนี ้ 100,000 บาท จะมีค่าปรับจำนวนทั้งหมด 37 วัน ย้อน
คงเหลือตามจำนวนที่แจ้งไปแต่เกิดปัญหาว่าเรายังไม่สามารถจัดได้ตาม
ระเบียบและกฎหมายเป็นเหตุต้องนำเข้าสภาแห่งนี้ในการขอจ่ายขาดเงิน
สะสมด้วยเหตุนี ้จึงขออนุญาตสภาพิจารณายอดตามจำนวนนี ้โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย ในส่วนของดอกเบี ้ยจะไม่ได้ระบุไว้แต่เพียงแต่ให้ปฏิบัต ิตาม
ระเบียบสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นครับ  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   เชิญท่านพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผม นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามท่ี

ท่านนิติกรได้ชี้แจงเป็นไปตามคำพิพากษาคงไม่มีอะไรเพ่ิมเติมครับ คงต้อง
จ่ายตามคำพิพากษา ขอให้ท่านประธานขอมติที่ประชุมครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามคำพิพากษาของศาล

ปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่างห้างหุ้นส่วน
จำกัด  โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี  
เมื่อวันที่  11  มกราคม 2565  กรุณายกมือครับ  

 
นางธัญพร  ศรีมะเริง   มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบทั้งหมด  10   ท่าน คือ 
ปฏิบัติหน้าที ่    1. นายเทพพิทักษ์   เมธาพันธ์พิชิต 
เลขานุการสภาเทศบาล   2. นายจักรวรรดิ์   ศรีพนม 
     3. นายพรเทพ      เจริญพงศ์อนันต์ 
     4. นายวันชัย        พลสมบัติ 
     5. นายวีระ    คะเชนทร์ชาติ 
     6. นายสุดใจ        ดุมใหม่ 
     7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุระ  พึ่งทหาร 
     8. นายอุเทน      กูบโคกกรวด 
     9. นายอนันท์     กลัดสันเทียะ 
     10. นางสาวกิตติมา  ถิขุนทด 
  งดออกเสียง 
  1.นายคณิศร  คะเชนชาติ  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ออกเสียง  10  ท่าน  
เห็นชอบ  10  ท่าน  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ตามคำพิพากษาของ
ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่  6/2565  ระหว่างห้าง
หุ้นส่วนจำกัด  โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ผู้ฟ้องคดี  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้
ถูกฟ้องคดี  เมื่อวันที่  11  มกราคม 2565  จำนวนเงิน 90,750 บาท 
(เก้าหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายคณิศร  คะเชนชาติ   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เชิญท่านเทพพิทักษ์ เมธาพันธุ์พิชิต 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธ์พิชิต  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขออนุญาตตามงาน 2 เรื่อง ที่ท่านนายกบอกว่ามีอะไรเราเข้าไปคุย

กัน ผมว่าท่านนายกมีงานมาก วันนี้กระผมได้เตรียมมาแล้วขออนุญาตทวง
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ถามในที่ประชุม เรื ่องที่  1 เรื ่องของหมู่ที ่  1 ตามคำร้องเมื่อวันที่  24 
มกราคม 2565 กระผมได้มายื่นในคำร้องที่เทศบาลเรื่องการย้ายท่อเมนต์
ประปาขนาด 2 นิ้ว ออกจากพ้ืนที่ของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านร้องขอมาซึ่งนายก
คนนี้คนที่  3 แล้ว จากวันที่กระผมได้มาเขียนคำร้องถึงวันนี้ก็จะ 3 เดือน
แล้วยังไม่ได้รับคำตอบจากเทศบาลวันนี้กระผมอยากได้คำตอบว่าย้ายได้หรือ
ย้ายไม่ได้กระผมจะนำคำตอบนี้ไปบอกชาวบ้านในโซนนั้น เป็นหน้าที่ตรงกัน
ระหว่างชาวบ้าน สท. และเทศบาล  ตามมาเรื่องที่  2 กระผมขอตามเรื่อง
การตัดกิ่งใหม่หน้าบ้านพี่วิฑูรย์ กฐินใหม่ หมู่ที่  1 ซึ่งงานนี้กระผมได้มายื่น
คำร้องเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ จนมาถึงวันนี้ยังไม่เห็นการปฏิบัติใด ๆ  อยาก
ทราบติดขัดอะไร ขาดงบให้ผู้บริหารเสนอเข้าสภาได้เพื่อรถตัดกิ่งไม่ได้ต้อง
ไปแย่งกับรถซ่อมไฟฟ้า ขาดเลื่อย หรือขาดคนงาน ก็แจ้งได้ครับ กระผมจะ
ได้ฝากลูกหลานกระผมทำงานสักคน ท่านประธานครับมีพี่น้องหรือท่าน
สมาชิกหลายคนถามผมว่าทำไมไม่ตามที่กองงานนั้นทุกท่านครับขนาด
กระผมทวงในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้ากระผม
ไปตามงานที่กองงานนั้นกระผมคิดว่าคำตอบคือไม่เห็นคำร้องกระผมคิดว่า
คงจะเป็นเช่นนั้นท่านประธานสภาที่เคารพบทบาทหน้าที่หลักของ สท.ก็คือ
มุ่งม่ันในการประชุมสภาเมื่อมีวาระการประชุม แต่เมื่อไม่มีประชุมแล้ว สท.มี
บทบาทในการดูแลประชาชนในเขตเลือกตั้งเมื่อประชาชนเดือดร้อนหรือ
ประชาชนร้องขออะไรที่ไม่อยู่ในตัวบทกฎหมายเป็นอันว่าเป็นหน้าที ่ของ
เทศบาลกระผมก็ต้องมาเขียนคำร้องตามขั้นตอนทุกประการ แต่ถ้าไม่มีการ
แก้ไขหรือเคลื่อนไหวใดใดเกิดขึ้นกระผมจะต้องใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ทางถามแต่ถ้าทวงถามแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอีกที่จะให้ประชาชนลงรูปถ่าย         
คำร ้องที ่กระผมได้มาเสนอว ่ากระผมทำหน้าที ่  สท. เร ียบร ้อยแล้ว 
นอกจากนั้นก็ให้ชาวบ้านตัดสินใจเอง ท่านประธานสภาและท่านผู้ทรงเกียรติ
ที่เคารพค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานอยู่ที่การกระทำถ้าทำดีก็ต้อง
ถูกยกย่องสรรเสริญและให้เกียรติให้โอกาสในทางการเมืองเช่นเดียวกันถ้าทำ
ดีแก้ไขปัญหาได้หรือตอบโจทย์ได้ไม่ต้อง 100% แค่ 60 70 % ก็มีโอกาส
ได้ไปต่อแต่ยังเหมือนเดิมโอกาสที่จะเดินทางต่อทางการเมืองก็คงจะมีน้อย 
เหลือเวลาอีก 3 ปีงบประมาณเท่านั ้น ตัดปีส ุดท้ายออกเหลือแค่ 2 
ปีงบประมาณ จะเป็นตัวชี้วัดเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับนักการเมืองทั้งหลาย
กระผมขอตามงาน 2 เรื่อง ขอบคุณครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องย้ายท่อน้ำประปา 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภุชพงศ์  บุญศรีรัตนะ  ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงท่านเทพพิทักษ์ ว่า ที่เราเห็นกันว่า 
ผู้อำนวยการกองช่าง ท่อน้ำประปาเป็นท่อเมนต์หลักตอนนี้ท่อเสื่อมสภาพงานประปารับทราบ        

จุดที่จะต้องย้ายท่ออุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ติดปัญหาวัสดุที่เขาจะต้องจัดซื้อจัด
จ้างต้องเป็นไปตามระเบียบถ้าจะเอาของมาก่อนไม่ได้เขาจะต้องไปสำรวจ
ก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างจากที่กระผมได้ติดตามกับเจ้าหน้าที่ประปาแต่บังเอิญ
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ไปเจองานใหญ่ที่ท่อเมนประปาแตกบริเวณโค้งแอสไลฟ์ 2 3 จุด ตอนแรก
เขาสงสัยคิดว่าเป็นของเทศบาลนครแต่พอเอาเทศบาลนครมาขุดไปทิ้งเป็น
ท่อของเราที่ข้ามไปแอสไลฟ์เพราะฉะนั้นภารกิจของเราค่อนข้างเยอะแต่ก็
จัดลำดับตามความสำคัญอยู่นะครับ จะมีงานติดตั้งมิเตอร์ ย้ายมาตรต่าง ๆ 
ตอนนี้งานประปาพยายามอยู่ แต่ช่างมีอยู่ชุดเดียวมีแค่ 2 คน ส่วนที่เหลือ
เป็นฝ่ายดูแลโรงกรองน้ำ อยากให้ท่าน สท.เข้าใจสักหน่อยว่า ตอนนี้งานเรา
มีอยู่เพียงแต่ว่าจะดำเนินการติดตามงานให้ 

 
นายเทพพิทักษ์  เมธาพันธุ์พิชิต  กระผมขอคำตอบอย่างมั่นใจว่า นายกสมัยนี้จะได้ย้ายหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมจะได้บอกชาวบ้านได้ถูกครับ ตอนนี้เดินทางกระผมอายชาวบ้าน 

ท่านลองมาเป็นกระผมดูครับ จะอายไหม สท. เมื่อไหร่จะมายกท่อออกจาก
บ้าน กระผมจะไม่เดินตามซอยครับ  

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านรองอนันต์  บุญทัน ชี้แจงเรื่องตัดต้นไม้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนันต์  บุญทัน  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ที่ท่านเทพพิทักษ์ พูดเรื ่องการตัดต้นไม้ วันนี ้กระผมจะเรียกเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบขึ้นมาพบอีกครั้งเนื่องจากใบคำร้องกระผมได้เซ็นต์ลงไปแล้วแต่
กระผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้รายงานให้กระผมทราบ ผมเพิ่งรู้
ข้อมูลจากท่านเทพพิทักษ์ กระผมในนามที่รับผิดชอบในงานนี้ก็อยากเรียก
ฝ่ายป้องกันขึ ้นมาพบจะได้ดำเนินการตามที่ท่านได้เสนอมา กระผมจะ
ติดตามให้ครับ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  เชิญท่านพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์   ขออนุญาตในวาระอ่ืน ๆ กระผมมี 2 เรื่อง เรื่องแรกต้องขออนุญาต 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ไม่รู้เกี่ยวข้องกับท่านเลขาหรือไม่ในการประชุมแต่ละครั้ง เมื่อสักครู่ไม่ว่าจะ

เป็นการคุยเรื่องตลาด เอกสารกระผมก็ไม่มีหรือในเรื่องคดีไปตรวจรับงาน
จ้างคำพิพากษาต้องมาให้สภาอ่านด้วยครับไม่ใช่มีคำขออย่างเดียวเวลาทา่น
พูดมันไปตามไม่ทันเห็นหลายครั้งแล้วอยากให้มีเอกสารให้กับสมาชิกสภาได้
ตรวจสอบด้วยครับ ส่วนเรื่องท่ี 2 กระผมในฐานะผู้ตรวจรายงานการประชุม
ขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับการตัดข้อความตัดนิดตัดหน่อยได้หรือไม่ 

 
นายคณิศร  คะเชนชาติ  มีสมาชิกท่านจะอภิปรายหรือไมค่รับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
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(ต่อ) บันทึกการประชุมการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 เมื่อวันท่ี  25 มีนาคม 2565 
  
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
                      (ลงชื่อ)      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 
                           (นายสิรกิจ  วาปีธรรม) 
                              เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
  
 
        ประธานกรรมการ 
     (นายวันชัย  พลสมบัติ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล  
 
        กรรมการ              กรรมการ 
                  (นายอนันท์   กลัดสันเทียะ)         (นายพรเทพ  เจริญพงศ์อนันต์) 

 สมาชิกสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล 
  
 
 
 

    รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัย............................. สมัยที.่................
ครั้งที.่..................... ประจำปี พ.ศ. 2565  วันที ่..................................................................  
 
 

    
              (นายคณิศร   คะเชนชาติ )       

                      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่   
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