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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ ต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑            เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
ทศพล  ภูรัพพา ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบครับ 
                                     
  
นายดนัย  แก้วทน      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล และท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ผมไดต้ิดตามโครงการก่อสร้าง

ถนนสาย กุดจาน – ผาศักดิ์ และสายกุดจาน – นาถ่อน จากท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลคำตากล้า ท่านแจ้งว่า อบจ.สกลนคร จะดำเนินการนำเข้าแผนในระดับต้น ๆ ก็
คาดว่าน่าจะได้ดำเนินการ ถ้าได้ก็คงจะหมดปัญหาฝุ่นละอองได้ 

 -ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็ได้ดำเนินการใกล้
จะหมดแล้ว ก็ยังเหลืออยู่ ๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
เพียงเท่านี้ก่อนครับ  

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต้องขอขอบคุณท่านรอง ดนัย  แก้วทน ครับ ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุทราบ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านรองนท ี วรรณสุข ครับ  
 นายนท ี วรรณสุข      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
 รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลและท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด ก็ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(หลังเก่า) ก็เป็นเรื่องที่ดี มีผู้ปกครองเข้าร่วมเยอะพอสมควร ทำให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ ที่โรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาขึ้นอีกในระดับหนึ่ง 
- ที่วัดไตรสิกขาฯ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก็ได้มีการจัดงาน

วันบูรพาจารย์ ทางวัดก็ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลเรา ในเรื่องเต็นท์ เก้าอ้ี 
และการผูกผ้าประดับ ที่บริเวณภูเขา ก็มีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมาก ครับ 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ต้องขอขอบคุณท่านรองนท ี วรรณสุข ด้วยครับ ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุทราบ ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี   ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี 

                  ๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา    
ประธานสภาเทศบาล          
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               ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา 
  ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผม 
  ขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  

มติที่ประชุม   รับรอง         ๑๐  เสียง 
    งดออกเสียง    ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๓     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
     เรื่อง  เสนอญัตติ นายกเทศมนตรีตำบลแพด 

ญัตติที่ ๑  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วาระท่ี ๒  วาระแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ตามท่ี ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมติรับหลักการ ในวาระท่ี ๑ ไปแล้วนั้น 

เทศบาลตำบลแพด ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ซึ่งสภาเทศบาลตำบลแพด ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้กำหนดระยะเวลา การแปรญัตติไว้เป็นเวลา ๒๔ 
ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. –   ๑๕.๓๐ น. , วันที่  
๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. , วันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.และ วันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๕.๓๐ น.  นั้น 

 ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอรายงานการแปรญัตติต่อที่
ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

นายสถิตย์  จำปาศิลป์  เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช 
ประธานคณะกรรมการ การและพนักงานทุกท่าน ในนามคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
แปรญัตติประจำสภาฯ ประจำสภาเทศบาล ขอรายงานการแปรญัตติ ดังนี้ ครับ 
 บันทึกรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติประจำสภาเทศบาลตำบลแพด การ

แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 

  ตามท่ี สภาเทศบาลตำบลแพด มีมติรับหลักการเป็นอกฉันท์ แห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในคราวประชุม
สภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และมีมติกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา ๒๔ ชัว่โมง นับแต่สภาเทศบาลมีมติรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. , วันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา 
ประธานสภาเทศบาล 
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๑๕.๓๐ น. , วันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น., วันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  และประธานสภาได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มาให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารายละเอียด นั้น 

  ระหว่างกำหนดเวลาการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นขอแปรญัตติ แต่อย่างใด 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยละเอียดแล้ว มีความเห็นว่า ร่างเทศ
บัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
สนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของประชาชน  
จึงเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติเดิม  ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอ 
เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาล นำเสนอสภาเทศบาลตำบลแพด เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ครับ คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได้รายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ จึงมีมติในที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ยืนตามร่างเดิม  ถ้าท่านสมาชิกไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติม ผม
ขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า เราจะยืนยันตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม หรือไม่ ขอได้
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติยืนยันตามร่างเดิม  ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา ผมขอสรุปว่า การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๒ วาระแปรญัตติ สภาเทศบาลตำบลแพด มี

มติยืนยันตามร่างเดิม ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสด็จ  มาวิเศษ เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหวัหน้าฝ่ายอำนวยการ  ผมได้รับแจ้งน้ำท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน 

นางตั้ว  ถิ่นอำนาจ อยากให้ดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
นายนท ี วรรณสุข เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและท่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ถนนชำรุดบริเวณหน้าบ้าน นางตั้ว  

ถิ่นอำนาจ ผมได้ประสานกับเจ้าของบ้านแล้ว ที่น้ำท่วมขังเพราะเจ้าของบ้านนำ
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ดินมาถมปิดทางระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ได้ ถ้าจะระบายลงทุ่งนาเจ้าของที่
นาก็ไม่ยอมเพราะกลัวเศษแก้วไหลลงที่นา 

นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ปัญหารางระบายน้ำที่บ้านวังชมพูก็มีที่

หน้าบ้าน นายวัชระ  โพธิ์โคตร เจ้าของบ้านก็นำดินมาถมรางระบายน้ำ ทำให้น้ำ
ท่วมถนน 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา   ผมขอแจ้งการประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล                ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพรุ่งนี้นะครับ  
ที่ประชุม รับทราบ 
    
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ  ผมในนาม 
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด  ขอขอบคุณ   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง

นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตำบลแพด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอปิดประชุมครับ 

     

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

                                                    กลมศิลป์  แก้วนา  ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                   (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                  เลขานุการสภาเทศบาล        
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