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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ที่เข้าร่วมรับฟัง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเชิญท่าน
เลขานุการอ่านประกาศเรียกประชุมสภาครับ 

นางกลมศิลป์  แก้วนา เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และพนักงานทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตอ่านประกาศ

เรียกประชุมสภา ดังนี้ค่ะ 
 

ประกาศ  สภาเทศบาลตำบลแพด 
เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่สาม   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 สมัยที่สาม  ประจำปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ถึงวันที่  
๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ    ณ     วันที่      เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

 

 

    (นายจิราวัฒน์   จามสีทา) 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 

 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล          
 



  

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับท่านเลขานุการสภาเทศบาลก็ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลจบไป 
ประธานสภาเทศบาล  แล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑            เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา      ขอเชิญพนักงานเทศบาลที่โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แนะนำตัว ครับ 
นางพัชรียา  อินทร์งาม  เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัด 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉันนางพัชรียา  อินทร์งาม ตำแหน่ง  

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานรองรับนโยบายของเทศบาลตำบลแพด 
อย่างเต็มความสามารถ และก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา กระผมในนามตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด ก็ยินดีต้อนรับ ท่านหัวหน้าสำนัก 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลครับ เทศบาลของเราก็อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง ก็ขอให้ท่านทำงานด้วย

ความสบายใจ ครับ  
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา          เรียน  ท่านประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมได้รับการประสานจาก 
 จากวัดไตรสิกขาฯ ว่าจะมีการจัดงานวันบูรพาจารย์ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๓  ผมไดแ้จ้งให้พนักงาน นำเต็นท์ เก้าอ้ี ไปจดัเตรยีมเพ่ือรองรับประชาชนทีจ่ะ
มาร่วมงาน ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญก็ขอให้แจ้งท่านเจ้าอาวาสครับ ซึ่งใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก็จะมีพิธีบวงสรวงอยู่ที่ภูเขาก็คาดว่าจะมีผู้คนมาเป็น
จำนวนมาก ผมได้ให้ จพง.ป้องกันฯ จัดกำลัง อปพร. ไปดูแลงานจราจรเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้มาร่วมงาน 
- เรื่องรถดับเพลิง ที่มีประชาชนมาขอความอนุเคราะห์ น้ำสำหรับทำการเกษตร 
ก็ขอทุกท่านได้แจ้งชาวบ้านด้วยว่าเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้หมดทุกคน 
เพราะมีผู้มาขอความอนุเคราะห์จำนวนมาก ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ที่ท่านได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ       
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอข้าสู่ระเบียบวาระ

ต่อไปครับ 
    

    ระเบียบวาระท่ี   ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที ่๒     
                 เมื่อวันที่ ๑๗   เมษายน  ๒๕๖๓ 
       

       ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 



  

        ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผม 
                           ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม       รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓     เรื่อง เพื่อพิจารณา 
     เรื่อง  เสนอญัตติ นายกเทศมนตรีตำบลแพด 

ญัตติที่ ๑  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๑  วาระรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพฑูรย์  ศรีบัวลา เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติที่ ๑ ดังนี้ 
 

    คำแถลงญัตติ   
    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/

๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑ 
------------------------------------ 

 

      ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
 

    เรื่อง  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. 
    ๒๕๖๔  
 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
    ตามที่ ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 
    หลักการ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ต่อสภาเทศบาลอีกครั้ง โดยมีจำนวนยอดงบประมาณท้ังสิ้น  
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (หกสิบเจ็ดบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ดำเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหาร ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแพด ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



  

        เหตุผล 
เพ่ือใช้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแพด ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

    เหตุผลและความจำเป็น 
 

   ๑. เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๒. เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน 
   ๓. เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลแพด   
    ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา 
   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
   มาตรา ๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๐ และ ๒๑   
 

   ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ครับ จากท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อ

สงสัยจะซักถาม ก็ขอเชิญเลยนะครับ 
นายสถิตย์  จำปาศิลป์ เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัด 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลและท่านหัวหน้าส่วนราชการ ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายจ่ายประจำของแต่ละกอง ก็ไม่มากเกินไป 
แต่งบโครงสร้างพ้ืนฐานจะมากเป็นพิเศษ แต่โครงการฝึกอบรม อปพร. ยังไม่มีผม
อยากจะให้พิจารณาด้วยครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสกสรรค์  โกษากุล เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลแพด ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผมขอชี้แจงการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี ต้องให้คณะผู้บริหารเสนอร่างฯ แล้วให้สมาชิกสภาทุกท่านได้
อภิปราย หรือซักถามก่อนจะรับหลักการ ซึ่งงบประมาณท่ีตั้งในปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้ง
มากกว่าปีที่ผ่านๆ มา ดูได้จากงบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทุกปีจะตั้งประมาณ ๓-๔ 
ล้านบาท แต่ถ้ารวมกับงบเงินเหลือจ่ายก็จะประมาณ ๗-๘ ล้าน  แต่ปีนี้ ๑๐ ล้าน 
ก็ไม่ได้มากเกินไป ที่ดูเพ่ิมขึ้นก็มาจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ เช่น 
ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ และงบประมาณ



  

ของโรงเรียนอนุบาล ฯลฯ ที่เราไม่สามารถนำมาใช้ทำอย่างอ่ืนได้ ในปีนี้ ตั้งไว้
ประมาณ ๓๙ ล้านบาท ส่วนโครงการตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในปีนี้แต่ละกองจะไม่ได้ตั้งงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ และให้ตั้งงบประมาณเท่าท่ีจำเป็น ทำให้มีงบประมาณในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น และงบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตั้งไว้ในร่างเทศ
บัญญัติก็เป็นโครงการที่มาจากประชาคมของแต่ละหมู่บ้านลำดับที่ ๑ และ ๒ 
และก็เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแพด ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผมก็ได้แนบเอกสารเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารพร้อมกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ไป
แล้ว ครับ 

นายนที  วรรณสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัด 
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ท่านปลัดชี้แจง ก็เป็นเรื่องที่ดี 

เรื่องโครงการที่ผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน ก็จะมีแต่โครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วน
เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของ อปพร. เช่น กรวยยาง ป้ายไฟสามเหลี่ยม ,
หลอดไฟ จะมีปัญหามาก โดยเฉพาะแต่ละหมู่บ้านมีการจัดงานวันเดียวกัน ก็
อยากฝากท่านปลัดได้พิจารณาด้วย ครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ผมต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกบ้างครับ 
  ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบท่านปลัดเทศบาล  ที่ได้นำเสนอรายละเอียด งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ 
  เนื่องจากญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด ไม่ได้ และใน

การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลานำเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ครับ  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และขณะนี้เป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๑ ซึ่งให้ที่
ประชุมได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ 

  ผมขอเรียนถามว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
สภาท่านใดอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๑ หรือไม่
โปรดยกมือ 



  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง     
นายจิราวัฒน์  จามสีทา เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๑ ต่อไปจะเป็น

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอปรึกษาที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เราจะใช้
เวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ที่ประชุมจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติเป็นเวลานานเท่าใด นับตั้งแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัตินี้ 

นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์ เรียน ท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัด 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาการ

แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นเวลา ๒๔ ชัว่โมง นับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเวลา 
๒๔  ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง   
นายจิราวัฒน์  จามสีทา เมื่อเราได้กำหนดระยะเวลาการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญครับ 

นายทรงยศ  ศรสีุราช ผมขอเสนอ ท่านสถิตย์  จำปาศิลป์ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง  นายกัมพล  โทอ้ิง , นายวิไลวัล  วงค์แดง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแต่งตั้งให้ท่านสถิตย์  จำปาศิลป์ เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญเสนอท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิไลวัล  วงค์แดง ผมขอเสนอ ท่านเสด็จ  มาวิเศษ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 



  

ผู้รับรอง  นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์ , นายทรงยศ  ศรีสุราช 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแต่งตั้งให้ท่านเสด็จ  มาวิเศษ เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญเสนอท่านต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์ ผมขอเสนอ ท่านทรงยศ  ศรีสุราช  ค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้รับรอง  นางกลมศิลป์  แก้วนา , นายวิไลวัล  วงค์แดง  
นายจิราวัฒน์  จามสีทา สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรแต่งตั้งให้ท่าน ทรงยศ  ศรีสุราช  เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญเสนอท่านต่อไปครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอสรุปว่า คณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีจำนวน ๓ ท่าน คือ 
  -นายสถิตย์  จำปาศิลป์ 
  -นายเสด็จ  มาวิเศษ 
  -นายทรงยศ  ศรีสุราช 

ท้ายการประชุมสภานี้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลที่เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ 
อยู่ประชุมต่อ เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้ท่านเลขานุการสภา เป็นผู้นัดประชุมและเปิดการ
ประชุมตามระเบียบข้อ ๑๐๙ ครับ  

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ครับ เราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ แล้ว ภายในระยะเวลาเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล คำแปรญัตติที่สภากำหนด สมาชิกสภาท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศ

บัญญัติ ก็ขอให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อ 
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และมีสมาชิกสภารับรองนะครับ 

  ต่อไป เป็นการนัดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ 
ขั้นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาล ขอ
เชิญครับ 

นายอิทธิพล  แสงสีบับ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้า 
รองประธานสภาเทศบาล ส่วนราชการทุกท่าน ผมขอเสนอให้นัดประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่ ๒๗  



  

สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น. และวาระท่ี  ๓ ในวันที่ ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติได้มีระยะเวลาใน
การทำงาน เพราะเรื่องงบประมาณรายจ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีรายละเอียด
มาก ผมจึงเห็นว่าไม่ควรรีบเร่ง ควรมีระยะเวลาพอสมควรเพ่ือเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ครับ 

 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ตามท่ีท่านรองประธานสภาเทศบาล ได้เสนอมามีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็น 
ประธานสภาเทศบาล อย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติกำหนดนัดประชุม พิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระท่ี ๒ 
วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และวาระท่ี ๓ ในวันที่ ๒๘  
สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ถือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ
กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านมาประชุมตามกำหนด
นัดประชุมด้วยนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
    

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

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

 ด้วย คณะผู้บริหาร ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ได้รับความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา ในถนนหลายสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลแพด  เพราะเป็นถนน
ลูกรัง ในช่วงฤดูฝนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังสัญจรไปมาลำบากมาก  จึงมี
ความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ที่มีความจำเป็นน้อยและในรายการที่เหลือจากการเบิกจ่าย โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 



  

    หลักการ 
๑.โอนลด  
๑.๑ สำนักปลัด  โอนลดทั้งสิ้น   ๒,๓๔๐,๐๐๐ .-บาท 
แผนงาน บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
๑. หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล    ตั้งจ่ายไว้ ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท   คงเหลือ  ๓๔๕,๐๐๐  บาท ขอโอน
ลดจำนวน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
๒. หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง  ตั้งจ่ายไว้  
๒๗๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๗๖,๕๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๓. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน (โครงการเลือกตั้ง)  ตั้งจ่ายไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดจำนวน ๔๐๐,๐๐๐   บาท 
๔. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน (โครงการช่วยเหลือประชาชน)  ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ 
บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดจำนวน ๓๐,๐๐๐   บาท 
๕. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้  
๙๐๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๑๖๗,๔๓๑  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๔๕,๐๐๐  บาท 
๖. หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งจ่ายไว้  
๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑๖,๓๘๖  บาท  ขอโอนลดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๗. หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายไว้  ๔๗๖,๕๒๐  บาท คงเหลือ  ๑๖๙,๔๒๐  บาท ขอโอนลดจำนวน  
๑๐๕,๐๐๐  บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
๘.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน (โครงการรณรงค์จัดการขยะโดยหลัก 3R)   ตั้งจ่ายไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐     บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน (โครงการอบรมประชาชนตำบลเราไม่กินปลาดิบ)   ตั้ง
จ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  
บาท 
๑๐.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการอบรมป้องกันการจมน้ำ)   ตั้งจ่ายไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 



  

๑๑.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการอบรมและรณรงค์ปลูกไม้เศรษฐกิจ)   ตั้ง
จ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  
บาท 
๑๒.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการอบรมและรณรงค์หมู่บ้านสะอาดน่าบ้าน
น่ามอง)   ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด
จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑๓.  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดฯ)   
ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  
๒๐,๐๐๐  บาท 
๑๔.  หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ตั้งจ่ายไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๑๓๘,๘๗๕  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  
บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๕. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการจัดทำประชาคมชุมชน)  ตั้งจ่ายไว้ 
๒๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
๑๖. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เขา้ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน)  ตั้งจ่ายไว้ 
๒๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
๑๗. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)  ตั้งจ่ายไว้ 
๖๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๖๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๖๐,๐๐๐  บาท  
๑๘. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)  ตั้งจ่ายไว้ 
๒๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
๑๙. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ)  ตั้ง
จ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน ๕๐,๐๐๐  
บาท  
๒๐. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (โครงการสร้างเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์ฯ)  ตั้ง



  

จ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐  
บาท  
แผนงานงบกลาง 
๒๑. หมวด  งบกลาง   ประเภท  ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย   ตั้งจ่ายไว้ ๒๗๐,๐๐๐  
บาท คงเหลือ ๑๑๒,๖๒๒.๓๕   บาท ขอโอนลดจำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒๒.  หมวด  งบกลาง  ประเภท  เงินสำรองจ่าย  ตั้งจ่ายไว้  ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ    ๒๓๑,๐๓๒  บาท ขอโอนลดจำนวน  ๒๓๐,๐๐๐  บาท 
๒๓.  หมวด  งบกลาง  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจ่ายไว้  
๒๕๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ ๖๗,๕๔๒   บาท ขอโอนลดจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
๒๔.  หมวด  งบกลาง  ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ายไว้  
๑๐,๙๑๖,๔๐๐  บาท คงเหลือ ๒,๑๖๘,๑๐๐   บาท ขอโอนลดจำนวน  
๕๕๐,๐๐๐  บาท 
๒๕.  หมวด  งบกลาง  ประเภท ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ตั้งจ่ายไว้  ๓,๘๗๕,๐๐๐  
บาท คงเหลือ  ๘๐๗,๐๐๐  บาท ขอโอนลดจำนวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.๒  กองคลัง      โอนลดทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
    แผนงาน  บริหารทั่วไป   งาน  บริหารงานคลัง 

๑. หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
(กองคลัง)  ตั้งจ่ายไว้  ๒,๑๘๑,๙๖๐  บาท  คงเหลือ ๖๗๕,๘๔๔  บาท  ขอโอน
ลดจำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
๒. หมวด  ค่าตอบแทน   ประเภท ค่าเช่าบ้าน    ตั้งจ่ายไว้  ๒๘๒,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ ๑๒๔,๐๐๐  บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๔๙,๐๐๐  บาท 
๓. หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งจ่ายไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐   บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 

    ๑.๓  กองช่าง    โอนลดทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๑.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล 
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายไว้  ๙๒๗,๗๒๐ บาท  คงเหลือ  ๔๒๙,๙๓๑.๓๐  บาท  ขอโอน
ลดจำนวน  ๓๔๐,๐๐๐  บาท 
๒.  หมวด ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท  
คงเหลือ ๔๐,๐๐๐   บาท  ขอโอนลดจำนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๓. หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองช่าง)  ตั้ง
จ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ   ๒๐,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  
บาท 



  

๔. หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (กองช่าง)  ตั้ง
จ่ายไว้  ๖๒๔,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๖๙,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐  
บาท 
๕. หมวด  ค่าวัสดุ  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งจ่ายไว้  ๒๘,๕๐๐  
บาท  คงเหลือ     ๒๘,๕๐๐   บาท  โอนลดทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐  บาท 

    กองการศึกษา  โอนลดทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

๑.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งจ่ายไว้  
๙๘๙,๑๖๐  บาท  คงเหลือ  ๔๑๗,๓๒๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๒.  หมวด  เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  ประเภท  เงินประจำตำแหน่ง  ตั้งจ่ายไว้  
๖๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๔๕,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๔๒,๐๐๐  บาท 
๓.  หมวด  ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๘,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ ๘๐,๐๐๐   บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๖๘,๐๐๐  บาท 
๔.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  ค่าเดินทางไปราชการ   ตั้งจ่ายไว้  ๕๐,๐๐๐  
บาท  คงเหลือ    ๓๗,๒๙๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๕.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  โครงการให้การศึกษาอบรมพนักงาน   ตั้งจ่าย
ไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๔๓,๒๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐  บาท 
๖.  หมวด  ค่าใช้สอย   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งจ่ายไว้  
๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท  โอนลดทั้งสิ้น  ๑๙,๐๐๐  บาท 

 
รวมโอนลด  ๔   ส่วนราชการ  ๔   หมวดรายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น  
๓,๗๘๔,๒๐๐ .-บาท  (สามล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
    ๒.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    ๒.๑ กองช่าง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๓,๗๘๔,๒๐๐ .-บาท   
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอีด่อย  หมู่ที่ ๔ตำบล

แพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุง

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐  เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๔๖๐๕N 

๑๙๖๐๑๗๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๔๔๐๔N ๑๙๖๐๒๗๑ตามแบบ



  

มาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ 

ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกพัฒนา  หมู่ที่ ๕  

ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการ

ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐  

เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิว

จราจรไม่นอ้ยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๘๓๕ 

N ๑๙๖๑๐๖๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๖๕๑N ๑๙๖๐๙๘๗ตามแบบ

มาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ 

ป้ายรวมเปน็เงินทั้งสิ้น  ๔๔๘,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง  หมู่ที่ ๖ ตำบลแพด 
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุงเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตารางเมตร โดยเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายจันทา  กิ่งนาคม 
พิกัดที่ E ๓๗๗๑๒๒ N ๑๙๖๖๖๓๓ สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสมใจ  วาลับ 
พิกัดที่  E ๓๗๗๓๑๘  N ๑๙๖๖๖๗๑ ตามแบบมาตรฐาน ท๑ -๐๑ กรมการ
ปกครอง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๙๙,๐๐๐  บาท 

 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ ๘  ตำบล

แพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการ

ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 

๑๕๓.๐๐  เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ 

เมตร หรือพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น

โครงการ พิกัดที่ E ๓๗๕๐๐๐ N ๑๙๖๘๙๙๒ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E 

๓๗๕๑๔๘N ๑๙๖๘๙๘๐ ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

๔๙๙,๐๐๐  บาท 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังชมพู  หมู่ที่ ๑๑ตำบลแพด 

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุง

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙.๕๐  



  

เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๘.๕๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E 

๓๗๔๖๖๒N ๑๙๖๔๘๘๗ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๔๕๗๒N 

๑๙๖๕๑๘๒ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครองพร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๙,๐๐๐  บาท 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด – หนองม่วง  
บ้านประชาสามัคคี  หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตารางเมตร 
โดยเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเดิม พิกัดที่ E ๓๗๔๔๑๘ N ๑๙๖๓๐๐๘ 
สิ้นสุดโครงการที่ทางเข้านานายประสาท  พ้วยเปิ้น พิกัดที่ E ๓๗๔๓๔๕ N 
๑๙๖๒๘๔๖ ตามแบบมาตรฐาน ท๑ -๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๘,๐๐๐  บาท 
๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง  หมู่ที่ ๙ ตำบล

แพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุง

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐  เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัดที่ E ๓๗๒๓๙๗N 

๑๙๖๖๗๘๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๒๔๔๒ N ๑๙๖๖๘๙๕ตามแบบ

มาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ 

ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๙๗,๐๐๐  บาท 

๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนานิยม  หมู่ที่ ๑๔ตำบล

แพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล

ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม. บนถังน้ำใส ขนาด ๑๔ ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้างพิกัดที่ E 

๓๗๖๗๘๘N ๑๙๖๙๔๕๑ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ ๑๒๒๐๐๒พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๓๔๕,๒๐๐  บาท 

 รวมโอนเพิ่ม  ๑   ส่วนราชการ  ๑   หมวดรายจ่าย   เป็นเงินทั้งสิ้น  
๓,๗๘๔,๒๐๐ .-บาท     (สามล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 

    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  ครับท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มีความจำเป็นน้อย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    มีสมาชิกท่านใดสงสัยและซักถามก็ขอเชิญครับ 
นายกัมพล  โทอ้ิง เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส่วนมากจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ผมอยากจะขอให้เพ่ิม
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ หมู่ที่ ๘ ซึ่งศาลาดังกล่าวมี ๓ หมู่บ้านที่ใช้ร่วมกัน
ซึ่งมีความจำเป็นมาก ครับ 

นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้

เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในส่วนของสำนักปลัด มีการโอนลดโครงการเลือกตั้ง ถ้าเรามีการเลือกตั้งในช่วง
เดือน ตุลาคม จะมีงบประมาณในการดำเนินหรือไม่อย่างไร อยากให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ชี้แจงด้วยครับ 

นายเสกสรรค์  โกษากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลแพด เรื่องการเลือกตั้ง ภายในเดือน ตุลาคม คงจะไม่น่าจะเกิดข้ึน เพราะขณะนี้ยังไม่มี

การสั่งการใดๆเลย ถ้ามีก็สามารถมีงบประมาณในการดำเนินการได้ เพราะเรา
ไม่ได้โอนเงินออกไปหมด ครับ 

 
นายทรงยศ  ศรีสุราช เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมอยากเปลี่ยนจากโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ เป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ได้หรือไม่ครับ 
นายเสกสรรค์  โกษากุล เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลตำบลแพด ถ้ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถเปลี่ยนได้ครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 



  

ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับว่าเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ 
หมวดรายจ่ายที่มีความจำเป็นน้อย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง หรือไม่โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔            เรื่อง อ่ืน ๆ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา             ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอบ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล                 
นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล          หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาเรื่องไฟจรมาก เช่นที่

บ้านแพด ,บ้านประชาสามัคคี, และบ้านดงบัง 
นายนที  วรรณสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  สำหรับไฟจรที่ชำรุด เวลาไปซ่อมก็สามารถใช้งานได้

ตามปกติ แต่พอถึงเวลา ๓-๔ ทุ่ม ไฟก็จะดับ ไม่ทราบว่าเป็นที่ระบบหรือไม่ครับ 
นายดนัย  วรรณสุข เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
รองนายกเทศมนตรี   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอชี้แจงท่านอวยชัย ศรีสวัสดิ์ เรื่องไฟจร ที่ดับ

บ่อย เนื่องจากมี มด และแมลง เข้าไปข้างใน ช่างไฟฟ้าเราก็ยังไม่ว่างไป
ดำเนินการซ่อมแซม แต่ผมก็ได้แจ้งกองช่างไปแล้วครับ ส่วนเรื่องการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต ขณะนี้ผู้รับจ้างได้มาทำสัญญาแล้ว ครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ  ผมในนาม 
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด  ขอขอบคุณ   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง

นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลแพด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเลิกประชุมครับ 

     

เลิกประชุม              เวลา    ๑๓.๓๐   น. 
 
 
                  

                       ปิยะมาศ  ศรีภัย  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวปิยะมาศ  ศรีภัย) 
                       หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ   
 
 

                                        กลมศิลป์  แก้วนา ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                   (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                  เลขานุการสภาเทศบาล 



  

 
  
 


