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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศเรียกประชุมสภา
ครับ 

นางกลมศิลป์  แก้วนา เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด 
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุม

สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๓   ดังนี้ค่ะ 
 

 
ประกาศอำเภอคำตากล้า 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓ 
  ด้วย นายกเทศมนตรีตำบลแพด  รายงานว่า มีความประสงค์ขอให้เรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาการขอ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ของเทศบาลตำบลแพด และเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแพด นายอำเภอคำตากล้า อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ ๔๒๒๔/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง  การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัด และส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัด  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  โดยในการประชุมให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
        นายศักดิ์ดา  ต้นคชสาร 
     นายอำเภอคำตากล้า ปฏิบัติราชการแทน  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล          
 



 

 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลก็ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลจบไป 
ประธานสภาเทศบาล  แล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑            เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล             
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรีตำบลแพด และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เมื่อวานนี้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมบ้านผู้

ยากจน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบังใต้ เนื่องจากสภาองค์กรชุมชนตำบลแพด ร่วมกับเทศบาล
ตำบลแพด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้จัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบท ซึ่ง
ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๔ หลัง ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 
จำนวน ๒ หลัง 

 -วันนี้ทางจังหวัดได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ สกลนคร ผมก็ได้
มอบหมายให้ท่าน นที วรรณสุข รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมแทนครับ สำหรับ
ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปขอเชิญท่านรองดนัย  แก้วทน  ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล             
นายดนัย  แก้วทน      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  วันนี้เราก็ได้ประชุมสมัย

วิสามัญ วันสุดท้ายของปีงบประมาณพอดี ผมขอแจ้งเรื่องงบประมาณ เราก็ได้
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ตาด – ท่าควาย ประมาณ ๙ ล้านกว่าบาท ก็ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวด
ราคา (e-bidding) ก็มีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาแข่งขันกันทำให้มีเงินเหลือจ่าย ประมาณ 
๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท เราก็ได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายในการดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพด – หนองม่วง ก็มีการเสนอราคาแข่งขันกันของผู้
รับจ้างทำให้มีเงินเหลือจ่ายอีกประมาณ ล้านกว่าบาท แต่เราก็ขอใช้เงินจำนวนนี้ไม่
ทัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ถนน คสล. ให้ชาวบ้านได้สัญจร ส่วนงบประมาณในเทศ
บัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราก็ได้ดำเนินการทำสัญญาหมดทุกโครงการ
แล้ว  

 -เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับความ
เดือดร้อนในการสัญจรไปมา ถนนสายห้วยเบือก หมู่ที่ ๑๕ และคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 
๗ ชำรุด ผมก็ได้ให้กองช่างไปสำรวจและประมาณราคา แต่ชาวบ้านเดือดร้อนมาก



 

 

ทางคณะผู้บริหารจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครับ 
ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอขอบคุณท่านรองดนัย แก้วทน ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ต่อไปขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล       ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 

  นางพัชรียา  อินทร์งาม     เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันขอแจ้งการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 
๒๕๖๓ เทศบาลตำบลแพดของเราได้ผ่านการประเมิน ด้วยคะแนน ๘๗.๙๖  ได้
ระดับ A ค่ะ 

 -ในวันพรุ่งนี้ เราจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับพนักงานเทศบาลที่จะโอนย้าย รายนาย
ภูเบศ  ศรีสุราช  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็ขอ
เชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านร่วมพิธีด้วยค่ะ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา       มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๓   

                  ประจำปี ๒๕๖๓   เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
        

  ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา 
  ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
     เรื่อง  เสนอญัตติ นายกเทศมนตรีตำบลแพด 

ญัตติที่ ๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพื่อเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้า 
นายกเทศมนตรี ส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ  ดังนี้ 

 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 

 

คำแถลงญัตติ   
    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 

๑/๒๕๖๓   
------------------------------------ 

          ๒๘  กันยายน    ๒๕๖๓ 
 
    เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 

         ข้าพเจ้า ขอแถลงญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ดัง
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
    หลักการ 

ขออนุมัติกันเงินจำนวน  ๓,๓๔๕,๗๔๐  บาท  โดยแยกเป็น 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอีด่อย หมู่ที่ ๔   จำนวน  
๔๙๙,๐๐๐  บาท  
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๕   
จำนวน  ๔๔๘,๐๐๐  บาท    
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑    จำนวน   
๔๙๙,๐๐๐  บาท  
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด – หนองม่วง      
จำนวน   ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙     
จำนวน   ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด-ท่างาม บ้านนานิยม 
หมู่ที่ ๑๔  จำนวน  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
๗. โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านนานิยม  หมู่ที่ ๑๔         จำนวน  
๓๔๕,๒๐๐  บาท 
๘. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)    จำนวน   ๖๐,๕๔๐  บาท  

          
             เหตุผล 

 อาศัยอำนาจ ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวด ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้



 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป  
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล หรือจะซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ขอเชิญครับ 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและพนักงานทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทางสภาเทศบาล ที่ได้มีการ

เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพ่ืออนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเบิกตัดปี ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุมัติในครั้งนี้ครับ  

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสงสัยหรือจะซักถามเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมด้วยครับว่าเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  
   หรือไม่โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ      ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอบ้างครับ  ขอเชิญเสนอได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งบล็อกคอนเวิร์ดชำรุด บริเวณหนอง

ยาคู ข้างนา นายเขียน  หลักคำ ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรและขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรได้ 
- แจ้งไฟจรชำรุด บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพด หน้าบ้าน

นายคงฤทธิ์  รูปสิงห์ ครับ 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งถนนชำรุดสายหนองเต่า บริเวณท่ีนา 

นางทองพูน  ทองใบใหญ่ ครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านรองดนัย 
ประธานสภาเทศบาล ได้ตอบข้อซักถามด้วยครับ 
 
 



 

 

 
นายดนัย   แก้วทน ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอมา ผมจะได้แจ้งกองช่างออกสำรวจให้ครับ แต่ผมขอ 
รอนายกเทศมนตรี เสนอว่า ถ้าใช้งบประมาณไม่มากก็น่าจะช่วยกันพิจารณาดำเนินการเลยครับ 

เพราะผมกับชาวบ้านที่มีที่นาใกล้เคียงกันกับท่ีนาของผมก็ได้ช่วยกันพัฒนาถาง
หญ้าสองข้างทาง และนำรถไถปรับปรุงถนนก็ใช้งบประมาณไม่มากครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา สำหรับวันนี้เราก็ประชุมล่วงเลยเวลามานานแล้ว ผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความ 
ประธานสภาเทศบาล ร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเลิกประชุมครับ 
     

เลิกประชุม              เวลา    ๑๓.๐๐   น. 
 
            
                        ปิยะมาศ  ศรีภัย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย) 
                       หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ   
 
 
     
                                                  กลมศิลป์  แก้วนา  ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                  (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                 เลขานุการสภาเทศบาล     
 
 
 
 
 
 


