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ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  และสมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุก ท่าน  ที่เข้า
ร่วมรับฟัง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศเรียกประชุม
สภาครับ 

นางกลมศิลป์  แก้วนา เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล    ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศเรียกประชุมสภา ดังนี้ค่ะ 
 

ประกาศ  สภาเทศบาลตำบลแพด 
เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี   ๒๕๖๓ 

 
            ตามที่สภาเทศบาลตำบลแพด  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓   ไว้
เป็น ๔ สมัย ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒   มาตรา ๒๔   ซึ่งได้บัญญัติไว้   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ วัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  
 

                      สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๒๒       จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   ถึงวันที่  
๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ    ณ     วันที่   ๓    เดือน  เมษายน    พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

 

    (นายจิราวัฒน์   จามสีทา) 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล          
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นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลก็ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลจบไป 
ประธานสภาเทศบาล  แล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑            เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ช่วงนี้โลกก็กำลังเผชิญกับโรคระบาด โควิด-๑๙ แต่ก่อนพวกเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 
นายทศพล  ภูรัพพา ปัจจุบันประเทศเราก็ได้รับผลกระทบ ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย และช่วยกันดูแล

ประชาชนในตำบลของเราให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปผมขอเชิญท่านรองฯ นที  วรรณสุข  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

     เรียน  ท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรอง 
     ปลัด  ท่านผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเทศบาลทุกท่าน วันนี้ท่าน นายก  

        เทศมนตรี ประสบอุบัติเหตุจากการขับข่ีมอเตอร์ไซค์ เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย 
ก็ขอให้ท่านหายป่วยเร็ว ๆ จะได้มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และเรื่องสถานการณ์โรค 
ระบาดโควิด – ๑๙ ที่จริงเราประชุมวันนี้ก็เสี่ยงในการติดโรค แต่เราก็ได้จัดเตรียม
สถานที่ และคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม 
-เมื่อวาน ท่าน ส.ส. เกษม  อุประ ได้โทรศัพท์มาประสานกับท่านนายกเทศมนตรี 
อยากให้เราเสนอโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เราก็ได้เสนอโครงการขุดลอกห้วยกอก 
บริเวณท่ีดินของเทศบาลเรา เพ่ือจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 
- เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๓ เราก็ได้มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น มี ๓ ท่าน และกองการศึกษาก็มี ๓ ท่าน เช่นกัน 
- ทางวัดศรีสะอาด และวัดศรีดอกแก้ว  ก็ได้ขอความร่วมมือกองช่าง ในการ
ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ในการก่อสร้างและการขออนุญาต จัดตั้งวัด เราก็ได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ  

   นายจิราวัฒน์  จามสีทา       ก็ขอขอบคุณท่านรอง นที วรรณสุข ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ ต่อไป 
   ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญท่านรอง ดนัย  แก้วทน ครับ 

นายดนัย  แก้วทน เรียน  ท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรอง 
รองนายกเทศมนตรี ปลัด  ท่านผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากท่านนายกประสบอุบัติเหตุ 
จากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์  

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายนที  วรรณสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
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-เรื่องโรคโควิด-๑๙ ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ เพราะเป็นโรคที่คนติดกันง่าย แต่
ประเทศเราก็ดีท่ีเป็นเมืองร้อน การติดเชื้อก็ลดลงไม่เหมือนประเทศเมืองหนาว 
ติดต่อกันง่าย ก็ขอให้ทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ ครับ 

 -ท่าน นายอำเภอ นายออมสิน  คำมุก ก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่ อำเภอเซกา เราก็
ได้นายอำเภอใหม่ ที่ย้ายมาจาก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ท่านก็ว่าจะมา
อยู่กับเราเพ่ือพัฒนาอำเภอเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 -กองช่างของเราในช่วงนี้ก็งานเยอะ เพราะต้องออกสำรวจโครงการเพื่อนำเข้าเทศ
บัญญัติ ปี ๒๕๖๔ 

 -ปีนี้เราได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมากพอสมควร โดยได้รับจากหน่วย 
นพค. ๒๖ ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร (เกรดบดอัด) จำนวน ๕ สาย ที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จก็มี สายบ้านสามแยก – บ้านสมสนุก , สายบ้านสามแยก – บ้านโนนคะนึง  

 
และผมก็ได้รับการประสานจากหน่วยทหาร จ.นครราชสีมา จะมาดำเนินการขุดลอก
ให้ผมก็พาไปสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านฝาง และนำดินที่ได้จากการขุด
ลอกไปทำภูเขาที่วัดไตรสิกขาฯ  
- โครงการที่ได้รับจากหน่วย นพค.๒๖ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็มีสายพรสวรรค์ – ท่า
ควาย , สายวัดป่าประดับทรงธรรม-แยกพรสวรรค์- ท่าควาย , บ้านฝาง –วัด
ไตรสิกขา – หนองบัวสิม  และล่าสุดก็ได้รับงบประมาณจากกรมฯ ในการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายบ้านพรสวรรค์ – ท่าควาย งบประมาณ ๙ ล้านกว่าบาท 
-งานโครงสร้างพื้นฐาน ในเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ โครงการ 
คสล. บ้านฝาง – บ้านตาด , โครงการ คสล. หมู่ที่ ๑ ส่วนโครงการที่กำลังทำสัญญาก็
มี โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๓ , ๑๑ และโครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม หมู่ 
๑๖ โครงการเงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๒ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๓  ได้
ดำเนินการเบิกจ่ายหมดแล้วทุกโครงการ  สำหรับผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียง
เท่านี้ครับ    

   นายจิราวัฒน์  จามสีทา       ก็ขอขอบคุณท่านรอง ดนัย  แก้วทน ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ ต่อไป 
   ประธานสภาเทศบาล       ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง  ครับ 

 นางเบญจมาศ  ปางลออ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านรองปลัด 
 ผู้อำนวยการกองคลัง  ท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ดิฉันขอชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน 

พรสวรรค์ – ท่าควาย  ที่เราได้รับจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการทำ
ประชาพิจารย์ เมื่อครบกำหนดทำประชาพิจารย์ก็จะดำเนินการขายแบบต่อไปค่ะ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๒           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑      
               ประจำปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
       

    ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา 
     ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม      รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓      เรื่อง  เสนอญัตติ นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
-  ญัตติที่ ๑  ขอโอนลดงบประมาณราย จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  
    ครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)  

    
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่าน ดนัย  แกว้ทน  รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดนัย  แก้วทน เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด  
รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติที่ ๑ ดังนี้ 

 
คำแถลงญัตติ   

    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/
๒๕๖๓ 

------------------------------------ 
        ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 

ตามที่ เทศบาลตำบลแพด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำระบบประปาเทศบาล
ตำบลแพดชำรุด และไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว
ไว้  กองช่างเทศบาลตำบลแพด  จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 ๖ 

ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)   ดังกล่าว  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 

    หลักการ 
๑.โอนลด  

 
๑.๑ กองช่าง  โอนลดทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๐  .-บาท 
แผนงาน  เคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๑. หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล     
ตั้งจ่ายไว้ ๙๒๗,๗๒๐   บาท   คงเหลือ  ๖๔๖,๘๑๑.๓๐  บาท ขอโอนลดจำนวน  
๒๒,๐๐๐  บาท 

 
 รวมโอนลด ๑ ส่วนราชการ  ๑ หมวดรายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๒,๐๐๐
บาท  (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

 
    ๒.โอนเพิ่ม  
 
    ๒.๑ กองช่าง โอนเพิ่มท้ังสิ้น   ๒๒,๐๐๐ .-บาท  
    แผนงาน   เคหะและชุมชน    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
    ๑. หมวด ค่าครุภัณฑ์  

- ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร  (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ
ละ ๑๑,๐๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๒๒,๐๐๐  บาท 

 
    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    -สูบน้ำได้ ๔๕๐  ลิตรต่อนาที 
    -เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 
    -ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) 
    -สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ตามปริมาณที่กำหนด 
    -ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐  ฟุต 

-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่
จะใช้งานได้ 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ๑  ส่วนราชการ  ๑  หมวดรายจ่าย  ๑  
ประเภทรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น    ๒๒,๐๐๐  -บาท  (สองหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน) 

     



 ๗ 

     
    เหตุผลและความจำเป็น 
 
    ๑. เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  
    ๒. เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคภายในสำนักงานเทศบาลอย่างพอเพียง 
 

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

 

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด ก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล มีข้อซักถามหรือสงสัยบ้างครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม ผมขอมติที่

ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
การเกษตร (ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)  หรือไม่โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
 

         ญัตติที่ ๒  ขอโอนลดงบประมาณราย จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภท ค่า
ใช้สอย (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)  
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่าน ดนัย  แก้วทน  รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดนัย  แก้วทน เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด  
รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติที่ ๒ ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๘ 

 
คำแถลงญัตติ   

    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/
๒๕๖๓ 

------------------------------------ 
 

        ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 

ตามที่ เทศบาลตำบลแพด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น เนื่องจากถนนในเขตเทศบาลตำบลแพด 
ชำรุดหลายสาย และไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมไว้  กองช่าง
เทศบาลตำบลแพด  จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 
    หลักการ 

๑.โอนลด  
๑.๑ กองช่าง  โอนลดทั้งสิ้น  ๔๔๐,๐๐๐  .-บาท 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     ตั้งจ่าย
ไว้ ๔๔๐,๐๐๐   บาท   คงเหลือ  ๔๔๐,๐๐๐  บาท ขอโอนลดจำนวน  
๔๔๐,๐๐๐  บาท 

 
รวมโอนลด  ๑   ส่วนราชการ  ๑   หมวดรายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น   
๔๔๐,๐๐๐ .-บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

    ๒.โอนเพิ่ม  
    ๒.๑ กองช่าง โอนเพิ่มท้ังสิ้น  ๔๔๐,๐๐๐ .-บาท  

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  

    ๑. หมวด ค่าใช้สอย  



 ๙ 

- ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน 
ท่อระบายน้ำ บ่อพัก และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ตั้งจ่ายไว้  -  บาท คงเหลือ  - บาท  
ขอโอนเพ่ิม  ๔๔๐,๐๐๐  บาท   

  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ๑  ส่วนราชการ  ๑  หมวดรายจ่าย  ๑  
ประเภทรายจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น    ๔๔๐,๐๐๐  -บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

    เหตุผลและความจำเป็น 
    ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  
    ๒. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ 
    ๓. เพื่อให้บริการประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
    ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 

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

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
นายกเทศมนตรีตำบลแพด 

 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด ก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล มีข้อซักถามหรือสงสัยบ้างครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม ผมขอมติที่

ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ประเภท  ค่าใช้สอย (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)  หรือไม่โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
 

ญัตติที่ ๓  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภท ครุภัณฑ์
สำนักงาน  (ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ)  
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่าน ดนัย  แก้วทน  รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายดนัย  แก้วทน เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด  
รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติที่ ๓ ดังนี้ 



 ๑๐ 

คำแถลงญัตติ   
    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่๒  

ประจำปี ๒๕๖๓ 
------------------------------------ 

 
      ๑๗  เมษายน   ๒๕๖๓ 

 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 

ตามที่ เทศบาลตำบลแพด  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากกองคลัง ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  (จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบทึบ) ไม่ถูกต้อง   จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังต่อไปนี้ 

  
    หลักการ 

๑.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

    ข้อความเดิม   
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนแบบทึบ จำนวน  ๑  หลัง ๆ ละ  ๖,๐๐๐  บาท  รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

    -ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูป  
    -เป็นตู้มีบานประตูทึบ 
    -กรอบทำด้วยเหล็ก 
    -เลื่อนไปมาบนรางอลูมิเนียม 
    -ภายใน ๓ ชั้น ปรับระดับได้ 
    -ขนาดกว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ X ๔๐ X ๘๗  เซนติเมตร 
 
    ข้อความที่เปลี่ยนแปลง 

หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนแบบทึบ จำนวน  ๑  หลัง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 



 ๑๑ 

    -ทำด้วยเหล็กพับขึ้นรูป  
    -เป็นตู้มีบานประตูทึบ 
    -กรอบทำด้วยเหล็ก 
    -เลื่อนไปมาบนรางอลูมิเนียม 
    - บานประตูมีมือจับและกุญแจล็อค 
    -ภายใน ๓ ชั้น ปรับระดับได้ 
    -ขนาดกว้าง X ลึก X สูง ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ X ๔๐ X ๘๗  เซนติเมตร 
    เหตุผลและความจำเป็น 

     ๑. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ 
     ๒. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ และสะดวกในการค้นหา 

 
   ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลแพด ก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล มีข้อซักถามหรือสงสัยบ้างครับ ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือซักถาม ผมขอมติที่

ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน  (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ)  หรือไม่โปรดยกมือ
ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
 

 ญัตติที่ ๔  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่าน ดนัย  แก้วทน  รองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดนัย  แก้วทน เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด  
รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติที่ ๕ ดังนี้ 



 ๑๒ 

 เนื่องจากผมได้รับแจ้งจาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดค้รบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่  ๒๑ 
มีนาคม  ๒๕๖๓ ซึ่งตามระเบียบในกรณีท่ีตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนสมาชิกสภา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ผมจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ครับท่านรองนายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติไปแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอ 
     ประธานสภาเทศบาล รายชื่อผู้ที่สมควรจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน  

พร้อมผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่านครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
นายกัมพล  โทอ้ิง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอ  

นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ ครับ 
ผู้รับรอง นายวิไลวัล  วงค์แดง , นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ 
นายทรงยศ  ศรีสุราช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอ 
  นายอิทธิพล  แสงสีบับ ครับ 
ผู้รับรอง  นายสถิต  จำปาศิลป์ , นายเสด็จ  มาวิเศษ 
 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอ 
  นายทรงยศ  ศรีสุราช ครับ 
ผู้รับรอง  นายสาคร  ลาแอ้น , นายอิทธิพล  แสงสีบับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ , นายอิทธิพล  แสงสีบับ และ  
  นายทรงยศ  ศรีสุราช เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 

  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

     ประธานสภาเทศบาล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน  พร้อมผู้รับรอง 
จำนวน ๒ ท่านครับ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

นายทรงยศ  ศรีสุราช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอ 



 ๑๓ 

 นายวิไลวัล  วงค์แดง ครับ 
ผู้รับรอง นายกัมพล  โทอ้ิง , นายสถิตย์  จำปาศิลป์ 
นายสถิตย์  จำปาศิลป์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอ 
 นางกลมศิลป์  แก้วนา ครับ 
ผู้รับรอง นายเสด็จ  มาวิเศษ , นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ 
นางกลมศิลป์  แก้วนา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ 
 นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ ค่ะ 
ผู้รับรอง นายอิทธิพล  แสงสีบับ , นายทรงยศ  ศรีสุราช 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายวิไลวัล  วงค์แดง , นางกลมศิลป์  แก้วนา และ  
  นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นหรือไม่ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 

  งดออกเสียง  จำนวน  ๑  เสียง 
 

 ญัตติที่ ๕ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ดังนั้น

ก่อนที่จะพิจารณาร่างฯดังกล่าว ผมจึงขอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้ชี้แจงข้อ
กฎหมายให้ท่านสมาชิกสภาทราบก่อนครับ 

นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ที่
พระองค์ท่านให้เราดูแลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าต่าง ๆ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและ
แมว และให้จัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว ดังนั้นงานสาธารณสุขจึงได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลแพด เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือ
เสนอต่อเทศบาลตำบลแพด ได้พิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม



 ๑๔ 

วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระ
ที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ว่าจะพิจารณาอย่างไร ตามที่ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการชี้แจง 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมขอเสนอให้

พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม เห็นด้วย     ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑   เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผมจะดำเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล ตามวาระ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายอำนวยการชี้แจง

รายละเอียดด้วยครับ 
นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านรองปลัด 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และพนักงานเทศบาลทุกท่าน สำหรับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๖๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตำบลแพด โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแพด และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

หลักการ 

    ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

เหตุผล 



 ๑๕ 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ
ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจาก
สุนัขและแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรค
ระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

        เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล
ตำบลแพดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแพดและผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนครจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพดเรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓” 
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแพดตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณสำนักงานเทศบาลตำบลแพดแล้วเจ็ดวัน 

    ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข
และแมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยง หรือสถานที่อ่ืนใด 
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มี
การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขต
ที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว“เจ้าของสุนัขและ
แมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองสุนัขและแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

    “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลแพด 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
    ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแพดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัขและ
แมว ให้พ้ืนที่ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลแพดดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 

    ๕.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
     ๕.๑.๑สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลแพด 
     ๕.๑.๒ สถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลแพด 



 ๑๖ 

                             ๕.๑.๓ ร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลแพด 
เว้นแต่สถานศึกษา สถานที่ราชการ ร้านจำหน่ายอาหารได้เลี้ยงสุนัขและแมวอยู่
ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กำหนดพื้นที่หรือสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่
ชัดเจนแล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๕.๓ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
๕.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจำนวนที่
กำหนด  

๕.๒.๑ขนาดเนื้อท่ีที่ดินไม่เกิน ๒๐ ตารางวา  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมวเกนิจำนวน ๒ ตัว 

๕.๒.๒ขนาดเนื้อท่ีที่ดินเกิน ๒๐ ตารางวาแต่ไม่เกิน ๕๐ ตารางวาเป็นเขต
ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๔ ตัว 

๕.๒.๓ ขนาดเนื้อที่ที่ดินเกินกว่า ๕๐ ตารางวา เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๘ ตัว 
กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

    ๕.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องดำเนินการ ดังนี้ 
     ๕.๓.๑การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 

  (๑) ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่
อยู่ในครอบครองต่อเทศบาลตำบลแพดและรับบัตรประจำตัวสุนัขและแมวหรือ
สัญลักษณ์หรือวิธีการอ่ืนใดตามแบบที่เทศบาลตำบลแพดกำหนด 
  (๒ ) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบสุนั ข และแมว หรือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลตำบลแพด
ภายใน๑๕วัน นับแต่วันที่มอบสุนัข และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของ เพ่ือดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือ
วิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด 
  (๓) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ๙๐วัน และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า 
  (๔) กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลตำบลแพดโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของ
สุนัขและแมวต้องดำเนินการแจ้งให้เทศบาลตำบลแพดทราบภายใน๑๕วันนับแต่มี
การย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร  หรือวันที่สุนัข และแมว
ตาย 

     ๕.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ

ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องดำเนินการเมื่อสุนัข 
และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับ
การฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 



 ๑๗ 

  (๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาล
ตำบลแพด ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
 (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมว
ไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

         ๕.๓.๓  การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
  (๑) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้
เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (๒) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

          ๕.๓.๔  การควบคุมเม่ือนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  (๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุขให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัข
และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อบุคคลอื่น 

(๒) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดย
ทันที 

ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เรื่องการออกเทศ

บัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ผมเห็นด้วยครับ เพราะทุกวันนี้
สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของเยอะมาก ถ้าเราควบคุมได้ก็เป็นเรื่องท่ีดี และเจ้าหน้าที่
ของเราก็จะทำงานได้สะดวกมากข้ึน 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมบ้างครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด 
 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่โปรดยก

มือครับ 
มติที่ประชุม รับหลักการ     ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑   เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปจะเป็นการพิจารณา วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  ในวาระที่ ๒ ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา เชิญกรรมการแปรญัตติท่านใดมี

ข้อสังเกตหรือจะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ครับ 



 ๑๘ 

 
 ไม่มีกรรมการท่านใดขอแปรญัตติ สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบกับร่างเดิมแห่งเทศ

บัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งฉบับ  สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลแพด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ของระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็น วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ผมขอ
มติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
แพด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งฉบับ
หรือไม่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ 

     นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอบ้างครับ 
     ประธานสภาเทศบาล 

นายทรงยศ  ศรสีุราช  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอฝากเรื่อง 

การตัดต้นไม้บริเวณสวนยางพารา สวนกุลวงค์ ทางไปบ้านดงแสนสุข กลัวต้นไม้
จะหักทับถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ครับ  

     นายบุญชะนะ  เทพรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
     สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่าน

ทรงยศ ครับ ผมสังเกตุมานานแล้ว ถ้าเราขับรถไปเกิดต้นไม้หักลงมาทับจะเกิด
อันตรายได้ ครับ 

นายวิไลวัล  วงค์แดง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
     สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องประตู

ระบายน้ำห้วยป่าหว้านชำรุด อยากให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วนด้วยครับเพราะ
จะเข้าฤดูฝนแล้ว และเรื่องซ่อมแซมฝารางระบายน้ำยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม
เลยนะครับ ขอฝากด้วยครับ 

นายเสด็จ  มาวิเศษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมอยากให้ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสายบ้านประชาสามัคคี – บ้านหนองม่วง ด้วยครับ เนื่องจากถนนสายนี้
ตกหล่นจากงบของทางทหาร 

นายกัมพล  โทอ้ิง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่บ้านกุดจาน หน้า

บ้านนางหวัง โอระนันท์  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง และถนน 



 ๑๙ 

จากวัดบ้านกุดจาน – วัดไตรสิกขาฯ อยากให้ดำเนินการนำดินลูกรังไปลงให้ด้วย
ครับ เพราะถนนต่ำมาก  

นายสถิตย์  จำปาศิลป์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมอยากเรียน

สอบถามว่า งบประมาณปี ๒๕๖๓ เข้ามาแล้วเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ ครับ 
 
 

นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
    สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งไฟจรข้าง

ป้อมยามบริเวณห้าแยกชำรุด , บริเวณหน้าบ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ ๑ , และหน้า
บ้านนายสมาน  อุ่นเบ้า หมู่ที่ ๑๑ 

นายอิทธิพล  แสงสีบับ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
   รองประธานสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องการ

ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนสายกุดจาน – ผาศักดิ์ ช่วงบริเวณท่ีนานายประภาส  พรมวัง  
เนื่องจากมีก่ิงไม้หัก เกรงว่าจะหล่นทับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนดังกล่าวได้ 

     นายดนัย  แก้วทน  เรื่องการตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้อยากให้ทำเป็นหนังสือแจ้งความเดือดร้อนเข้ามา 
     รองนายกเทศมนตรี  ถึงท่านนายกเทศมนตรี เพ่ือท่านจะได้แจ้งให้กองช่างไปดำเนินการครับ 
  -เรื่องฝารางระบายน้ำ อยากให้ทุกท่านแจ้งเข้ามา ผมอยากจะดำเนินการอ 

ซ่อมแซมไปพร้อมกับถนน คสล. ส่วนประตูน้ำก็หาผู้รับจ้างยาก แต่จะสอบถามผู้
รับจ้างอีกทีครับ 

 -เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง ก็ขอให้ท่านทำหนังสือแจ้งเข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 -เรื่องงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ เราตั้งไว้ ๖๐,๕๐๐,๐๐๐  บาท ขณะนี้เข้ามา 
 ๓๘,๔๙๓,๓๒๘.๘๔  บาท ครับ 
       นายนที  วรรณสุข  เรื่องถนนสายบ้านฝาง – บ้านตาด ปีนี้เราก็ทำเสร็จแล้ว ส่วนถนนสายบ้านแพด –  
       รองนายกเทศมนตรี บ้านประชาสามัคคี มีปัญหาบ่อยเพราะชาวบ้านถมที่สูงขึ้น จะต้องใช้งบซ่อมแซม

ดำเนินการลงท่อ ถ้าไม่ดำเนินการน้ำท่วมบ้านแน่นอน และอยากให้ท่านสมาชิก
เสนอโครงการเข้าแผนไว้ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอ ก็สามารถนำมาดำเนินการ
ได้เพราะเรามีโครงการอยู่ในแผนแล้ว 

        นายดนัย  แก้วทน  ผมฝากให้ท่าน ส.ท. ทรงยศ  ศรีสุราช ประสานชาวบ้านหมู่ที่ ๑๕  เรื่องโครงการ 
        รองนายกเทศมนตรี  ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด  
  -ตอนนี้ช่างไฟฟ้ากับช่างประปาของเราเป็นคน ๆ เดียวกัน งานไฟฟ้าอาจจะช้าไป

บ้าง เพราะต้องรับผิดชอบงานประปาด้วย และประปาตามหมู่บ้านชำรุดก็ต้อง
ออกไปซ่อมให้ และรถกระเช้าไฟฟ้าก็ไม่ค่อยว่าง ช่างไฟฟ้าก็ไปทำไม่ได้ 

นายไสว  โทอ้ิง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 



 ๒๐ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เรื่องปัญหาราง
ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ที่เป็นปัญหามาก ๆ เนื่องจากไม่มีปลายน้ำให้น้ำไหล
ออกไปได้ พอฝนตกมาน้ำก็ท่วมขัง เราต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับ 

นายบุญชะนะ  เทพรักษ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านรองปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่าน 
 ที่ปรึกษาครับ บางครัวเรือนก็นำดินมาลงทับรางระบายน้ำ ทำให้น้ำรางระบายน้ำ

อุดตัน และน้ำก็ไหลไปตามถนนทำให้ถนนชำรุดได้ 
     นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ  ผมในนาม 
     ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด  ขอขอบคุณ   ท่านรองนายกเทศมนตรี พร้อม

คณะ และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง 
ดี   จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
ผมขอปิดประชุมครับ 

     

เลิกประชุม              เวลา    ๑๓.๓๐   น. 
 
                  
                        ปิยะมาศ  ศรีภัย  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย) 
                      หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ   
     
 
                                                 กลมศิลป์  แก้วนา  ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                  (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                 เลขานุการสภาเทศบาล         
 
 
 
 
 
    
 

        
 
 
       
 



 ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


