
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๓    

วันที่  ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๖๓    เวลา   ๑๐.๐๐   น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด 

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

ผู้มาประชุม ๑. นายจิราวัฒน์  จามสีทา    ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 ๒. นายอิทธิพล  แสงสีบับ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 ๓. นายสาคร  ลาแอ้น    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ 
 ๔. นายสถิตย์   จำปาศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ 
 ๕. นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ 
 ๖. นายเสด็จ  มาวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑  
 ๗. นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ 
 ๘. นายวิไลวัล  วงศ์แดง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ 
 ๙. นายทรงยศ   ศรีสุราช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๒   
 ๑๐. นายกัมพล  โทอ้ิง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต ๒   
 ๑๑. นางกลมศิลป์  แก้วนา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแพด   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา            นายกเทศมนตรีตำบลแพด  
 ๒. นายนที  วรรณสุข  รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด  
 ๓. นายดนัย  แก้วทน  รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 ๔.  นายไสว  โทอ้ิง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 ๕.  นายพรชัย  บัวปัดชา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 ๖. นางพัชรียา  อินทร์งาม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 ๗.  นายภูเบศ  ศรีสุราช  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
 ๘.  นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานทุกท่าน  ที่เข้าร่วมรับฟัง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี ๑ ต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑            เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ผมขอแจ้ง ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-   
ประธานสภาเทศบาล           ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
      ประกาศเทศบาลตำบลแพด 
      เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) 
   ของเทศบาลตำบลแพด  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
     ................................................ 
  ตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๔/ว ๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน  ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม อาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕ วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำ
ประชาคมท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒ (๒) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
สกลนคร เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID 19) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
     นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา 
           นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
       

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล          
 



 ๓ 

 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบครับ  
ประธานสภาเทศบาล           
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ทุกท่านคงจะได้รับหนังสือเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ช. 
 จังหวัดสกลนคร แจ้งให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และหลังรับ

ตำแหน่ง ผมได้สอบถามไปแล้ว ทางสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งวา่ ถ้าเป็นเทศบาลตำบลให้
ยื่นเฉพาะคณะผู้บริหาร แต่ถ้าเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร สมาชิกสภาเทศบาล
จะต้องยื่นด้วย ดังนั้นทุกท่านจึงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับ 

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

                  ประจำปี  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๕   สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
        

  ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา 
                     ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย
ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓     เรื่อง  เสนอญัตติ ของนายกเทศมนตรี 

ญัตติที่ ๑  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๓  วาระขอความเห็นชอบให้ตรา เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล                ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายนะครับ 
 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 
 ผมขอถามที่ประชุมด้วยว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นเอกฉันท ์
นายจิราวัฒน์  จามสีทา เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ประธานสภาเทศบาล 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 ๔ 

ประธานสภาเทศบาล จะได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ไป
ยังผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป 

 
    -ญัตติที่ ๒  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.    

๒๕๖๓  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติที่ ๒ ดังนี้ 
 
 

คำแถลงญัตติ   
    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/

๒๕๖๓ 
------------------------------------ 

         ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
    เรื่อง   ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
    เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 

 ด้วย คณะผู้บริหาร ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา ในถนนสายแพด – ท่างาม  เพราะเป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนจะ
เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังสัญจรไปมาลำบากมาก และถนนภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑ บ้านแพด เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง  จึงมีความจำเป็นต้องขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ที่มีความจำเป็นน้อย
และในรายการที่เหลือจากการเบิกจ่าย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

    หลักการ 
๑.โอนลด  

    กองการศึกษา  โอนลดทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

๑.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งจ่ายไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๓๑,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๓๑,๐๐๐  บาท 

    แผนงาน  การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
๒.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง  ตั้งจ่ายไว้  
๘๔,๐๐๐ บาท  คงเหลือ  ๘๔,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐   บาท 



 ๕ 

๓.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินวิทยฐานะ   ตั้งจ่ายไว้ 
๓๓๖,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๙๔,๕๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๘,๐๐๐  บาท 
๔.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ต้ังจ่ายไว้  ๑,๓๘๙,๒๔๐  บาท  คงเหลือ  ๓๙๐,๖๔๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๕.  หมวด  ค่าตอบแทน   ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายไว้  ๙๖,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๙๖,๐๐๐   บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐   บาท 
๖.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้  
๕๖๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๑๐,๖๙๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

    แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

๗.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่งเด็กยากจนฯ)   ตั้ง
จ่ายไว้  ๓๗๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๔๗,๓๔๓     บาท  โอนลดทั้งสิ้น  
๑๔๐,๐๐๐   บาท 
รวมโอนลด (กองการศึกษา)  ๔๙๙,๐๐๐  บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาท
ถ้วน) 
รวมโอนลด ๑ ส่วนราชการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท  
(ส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

    ๒.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    ๒.๑ กองช่าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐ .-บาท   
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด – ท่างาม  บ้าน
นานิยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็น
ถนนลูกรังต้องการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๘.๐๐ ตารางเมตร โดยเริ่มต้น
โครงการ พิกัดที่  E ๓๗๖๒๘๗ N ๑๙๖๙๒๐๓ สิ้นสุดโครงการ พิกัดที่  E 
๓๗๖๓๒๖ N ๑๙๖๙๓๕๙ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
รวมโอนเพ่ิม ๑ ส่วนราชการ ๑ หมวดรายจ่าย   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐  
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 รวมโอนเพิ่ม  ๑   ส่วนราชการ  ๑   หมวดรายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๙๙,๐๐๐ .-บาท     (ส่ีแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 



 ๖ 

    เหตุผลและความจำเป็น 
    ๑. เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
    ๒. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
    ๓. เพ่ือให้บริการประชาชน   
    ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัยและซักถาม ขอเชิญ ครับ ถ้าไม่มีข้อสงสัยผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า
เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ
ตังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือไม่โปรดยกมือครับ 

 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 
  งดออกเสียง   ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิไลวัล  วงค์แดง                เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล   ส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องฝา ปิด-เปิด น้ำ (พวงมาลัย) ที่อ่างเก็บน้ำห้วย

ป่าหว้านชำรุด อยากให้ดำเนินการซ่อมโดยด่วนด้วยครับ เพราะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น
เกรงว่าจะซ่อมลำบาก ส่วนเรื่องไฟจร หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕  ที่ซ้ำซ้อนจะขอย้ายไปจุด
บ้านพงผาวัน ครับ 

นายดนัย  แก้วทน                   เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้า 
รองนายกเทศมนตรี   ส่วนราชการทุกท่าน เรื่องฝาปิด – เปิดน้ำ ผมแจ้งให้กองช่างสอบถามราคาอยู่ ถ้า

งบประมาณไม่มากก็จะใช้เงินนอกซื้อ จะได้แก้ปัญหาได้ครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ  ผมในนาม 



 ๗ 

ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด  ขอขอบคุณ   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัด ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ   และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพด ที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี   จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควร
แล้ว  ผมขอเลิกประชุมครับ 

     

เลิกประชุม              เวลา    ๑๓.๐๐   น. 
 
 
                  
                       ปิยะมาศ  ศรีภัย  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย) 
                       หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ   
 

      
                                                   กลมศิลป์  แก้วนา  ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                   (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                 เลขานุการสภาเทศบาล         
 
 
 
 
         
    
  


