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เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลแพดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเชิญท่านเลขานุการอ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาครับ 

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

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓  ดังนี้ค่ะ 

ประกาศ  สภาเทศบาลตำบลแพด 
เร่ือง   เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  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 สมัยที่สี่  ประจำปี  ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ถึงวันที่  
๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน    
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                ประกาศ    ณ     วันที่   ๑    เดือน ธันวาคม    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 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ช่วงนี้ ก็อยู่ในช่วงการหาเสียงของผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล สกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำหรับ ส.อบจ. เขต

อำเภอคำตากล้า มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๕ คน ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีจำนวน ๖ คน ก็ขอให้ทุกท่านได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มาก ๆ ครับ สำหรับผมก็มีเรื่องจะแจ้งห้
ทราบเพียงเท่านี้ครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ต่อไปขอเชิญพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บ 
ประธานสภาเทศบาล                รายได้ชำนาญการ  ได้แนะนำตัวด้วยครับ ขอเชิญครับ 
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา   เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่าน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันชื่อนางสาวอรสุรางค์  แสงโคตรมา  มาดำรง

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ถือว่า
เป็นลูกสาวที่เคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อน ไดโ้อนย้ายไปหาประสบการณ์การทำงานที่
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ แล้วก็ได้กลับคืนบ้านหลังเดิมท่ีเคยอยู่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ค่ะ ก็จะขอเป็นฟันเฟือยเล็ก ๆ ในการพัฒนาตำบลแพดของเรา ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ   

นายจิราวัฒน์  จามสีทา        ก็ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับ ท่านนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทีม่าดำรงตำแหน่ง  
ประธานสภาเทศบาล ที่เทศบาลตำบลแพด ของเราก็อยู่กันฉันท์พ่ีน้อง ขอให้ท่านสบายใจได้ ต่อไปขอ

เชิญ ท่านปลัดเทศบาล ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ 
นายเสกสรรค ์ โกษากุล         เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกผู้ทรงรติ  
ปลัดเทศบาลตำบลแพด ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ของเทศบาล ถ้าไม่มี

การเปลี่ยนแปลง คาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ทุกท่านจะ
ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็ขอใหทุ้กท่านได้เตรียมตัวลงพ้ืนที่เพ่ือหาเสียงไว้ ครับ 
- ช่วงทีผ่มปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพด ก็ได้มีผู้มาเสนอโครงการ ผม

ก็ยนิดีรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เสนอตอนนี้ก็มีโครงการอุดหนุน
เฉพาะกิจโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง สายวัด
ไตรสิกขาฯ ถ้าได้ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะแต่ละปีมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเยอะ
มาก และโครงการที่ ๒ โครงการรองรับสถานการณ์น้ำ โครงการขุดลอก มี
โควตาให้ จำนวน ๖ โครงการ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแหล่งน้ำที่
ต้องการขุดลอก และชาวบ้านยินยอมให้ดำเนินการขุดลอก แล้วแจ้งให้กอง
ช่างทราบโดยเร็วด้วยครับ จะนำเข้าแผนไว้ สำหรับผมก็มีเรื่องจะแจ้งให้
ทราบเพียงเท่านี้ครับ 



 ๔ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา       ก็ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล             มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ 
       ระเบียบวาระต่อไป ครับ  
ระเบียบวาระท่ี   ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑   

                   ประจำปี ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  ขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจดูเอกสารรายงานการประชุม ที่ทางเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แจกให้ทุกท่านได้ตรวจสอบครับ  
นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ์            เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตร ี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล              และท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผมขอให้แก้ไข ตำแหน่ง นางพัชรียา  อินทร์งาม จาก 
          ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เป็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา        มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 
 
มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี   ๓     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

- ญัตติที่ ๑ ขอโอนลดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัว
ยู  โครงการต่อเติมอาคารพักญาติ และโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลแพด 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสกสรรค ์ โกษากุล เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วน 
ปลัดเทศบาลตำบลแพด ราชการทุกท่าน ผมขอนำเสนอญัตติ ดังนี้ 
 

คำแถลงญัตติ   
    ประกอบญัตตินายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/

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

 
      ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓ 

 

    เรื่อง ขอโอนลดงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด 
 



 ๕ 

 ด้วย  เทศบาลตำบลแพด  ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน  ว่าได้รับความเดือดร้อน
ในการสัญจรไปมาในถนนหลายสายในเขตเทศบาลตำบลแพด  เนื่องจากถนน
ดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง ในฤดูแล้งมีฝุ่นละอองและในช่วงฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
สัญจรไปมาไม่สะดวก และถนนบางแห่งไม่มีคลองระบายน้ำ  ในช่วงฤดูฝนมีน้ำ
ท่วมขัง ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  เทศบาลตำบล
แพด  จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๔  ที่ม ี ความจำเป็นน้อย  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

 

    หลักการ 
๑.โอนลด  

 

๑.๑ กองช่าง  โอนลดทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐  .-บาท 
 

 

แผนงาน  เคหะและชุมชน   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      ๑) หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   

- ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายไว้ ๙๕๙,๔๐๐  บาท  
ขอโอนลด  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    
     รวมโอนลด  กองชา่ง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 

๑.๒ กองการศึกษา โอนลดทั้งสิ้น  ๘๖๙,๒๐๐  .-บาท 
 

แผนงาน  การศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      ๑) หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   

- ประเภท  เงินเดือนพนักงานเทศบาล   ตั้งจ่ายไว้ ๕,๑๓๗,๗๐๐  บาท  
ขอโอนลด  จำนวน  ๘๖๙,๒๐๐ บาท 

     รวมโอนลด  กองการศึกษา  ๘๖๙,๒๐๐  บาท 
รวมโอนลด  ๒  ส่วนราชการ  ๒  แผนงาน  เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๐๖๙,๒๐๐ .-บาท  (หนึ่งล้านหกหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 
     ๒.โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

     ๒.๑ กองช่าง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๒๐๐ บาท   

      แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑. หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ๑.๑ ประเภท  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายไว้  ๑,๐๖๙,๒๐๐  บาท 



 ๖ 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพด  หมู่ที่ ๑ ตำบลแพด 
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ตาราง โดยเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๒๘๗  

N ๑๙๖๙๒๐๓ สิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๓๒๖ N ๑๙๖๙๓๕๙ ตาม

แบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๐๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง  หมู่ที่ ๖  ตำบลแพด 
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังต้องการปรับปรุง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐  เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร  
โดยเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๗๔๑๕  N ๑๙๖๖๖๕๗๐  สิ้นสุดโครงการ 
พิกัดที่ E ๓๗๗๔๑๒  N 196๖๕๑๒  ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการ
ปกครอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๐,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรกรรมบ้านดงบัง  หมู่ที่ ๙ ตำบลแพด 
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยการขุดร่องพูนดินสองข้างทางขนาด
กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว 
๒๙๕.๐๐  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร 
และลงดินลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบจำนวนไม่น้อยกว่า 747.83 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ 
เมตร จำนวน ๘ ท่อน และลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ 
ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ยาแนวรอยต่อโดยรอบพร้อมฝังกลบ
เรียบร้อย โดยเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๒๔๓๑  N ๑๙๖๖๙๐๖ สิ้นสุด

โครงการ พิกัดที่ E ๓๗๒๖๐๓ N ๑๙๖๗๑๕๘ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

๑๘๔,๐๐๐ บาท    

ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร  จำนวน ๕ โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านดงบัง  หมู่ที่ ๙ 

ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นร่องดินขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ลึก ๐.๒๐ เมตร ต้องการปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบ
แรงดึงรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๐.๕๘ เมตร  ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตรพร้อม
ฝาปิด โดยเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๒๔๖๒  N ๑๙๖๖๗๔๕ สิ้นสุด



 ๗ 

โครงการ พิกัดที่ E ๓๗๒๓๖๓ N ๑๙๖๖๗๘๖ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด 

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

๒๐๙,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านกุดจาน  หมู่ที่ ๗ 
ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สภาพเดิมเป็นร่องดินขนาด
กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ลึก ๐.๒๐ เมตร ต้องการปรับปรุงเป็นรางระบายน้ำระบบ
แรงดึงรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๕ x ๐.๔๕ เมตร  ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตรพร้อม
ฝาปิด งานบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐x ๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ โดย

เริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๘๑๗  N ๑๙๖๙๐๒๑ สิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ 

E ๓๗๖๘๐๓  N ๑๙๖๙๑๙๔ ตามแบบเทศบาลตำบลแพด พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการต่อเติมอาคารพักญาติบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลแพด อำเภอคำ

ตากล้า จังหวัดสกลนคร  โดยกการต่อเติมอาคารขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ยาว ๘.๕๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตรทั้งสองด้าน หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยเมทัล

ชีท  สถานที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดที่ E ๓๗๖๕๙๔ N ๑๙๖๘๗๖๕ ตามแบบ

เทศบาลตำบลแพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างประตูสแตนเลสสำนักงานเทศบาลตำบลแพด ปริมาณงาน 
ประตูเลื่อนสแตนเลส ขนาดสูง ๑.๕๖ เมตร ยาวรวม ๑๐.๘๐ เมตร ประตู
บานเปิดคู่ขนาดสูง ๑.๕๖ เมตร กว้าง ๐.๗๖ เมตร ประตูบานเปิดเดี่ยว 
ขนาดสูง ๑.๕๖ เมตร กว้าง ๑.๑๖ เมตร สถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาล
ตำบลแพด   พิกัดที่ E ๓๗๕๙๑๘  N ๑๙๖๖๑๕๓ ตามแบบเทศบาลตำบล
แพด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๐๕,๒๐๐ บาท 

๕. โครงการต่อเติมอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด โดยการดิดตั้งประตูม้วน

เหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๗๗ เมตร สูง ๒.๖๐ จำนวน ๑ ชุด  สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด   พิกัดที่ E ๓๗๕๘๖๓  N ๑๙๖๖๑๕๑ ตาม
แบบเทศบาลตำบลแพด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐ บาท 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ๑  ส่วนราชการ  ๑  หมวดรายจ่าย    
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๖๙,๒๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) 

  

  
 



 ๘ 

 เหตุผลและความจำเป็น 
 

 ๑. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา 
 ๓. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
 ๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้เป็นการเฉพาะ 

 

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

    ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด  พิจารณาต่อไป 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแพด 
 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา ครับ ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ก็ได้เสนอญัตติ ไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามบ้างครับ 
นายบุญชะนะ  เทพรักษ์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เรื่องท่ีท่านปลัดเสนอญัตติโอนงบประมาณ ผมก็

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้โอนงบประมาณไปดำเนินโครงการที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชน และเป็นโครงการที่ผมเคยเสนอมาหลายปีแล้ว ผมเห็น
ด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ ครับ 

 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้ขอโอนลดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรง
ดึงรูปตัวยู  โครงการต่อเติมอาคารพักญาติ และโครงการต่อเติมอาคารโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลแพด หรือไม่โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
 งดออกเสียง   ๑  เสียง 
 
 
 



 ๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสด็จ  มาวิเศษ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  เรื่องโครงการขุดลอก ผมขอเสนอโครงการขุด

ลอกอ่างห้วยหิน ผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก
ขาดแคลนน้ำในการเลี้ยงสัตว์ ครับ  

 -เรื่องไฟจร ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านพรสวรรค์ อยากให้ติดตั้งไฟจร บริเวณท้าย
หมู่บ้านเพราะมีชาวบ้านได้ไปสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยหลายหลังคาเรือน ครับ 

 -อยากให้นำรถดับเพลิงไปรดถนนบริเวณวัดพงผาวัน เพราะรถขนดินลูกรังวิ่งทั้ง
วัน ทำให้มีฝุ่นละอองมากครับ และผมขอเสนอโครงการลงหินลูกรังเพ่ิมเติมมา
ด้วยครับ 

นายอวยชัย  ศรีสวัสดิ ์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้จัดสรร

งบประมาณในการลงดินลูกรัง ก็แก้ไขปัญหาไปได้มาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีท่อ
แตก สามารถสัญจรไปมาได้ ถ้าจะให้ดีควรจะเปลี่ยนท่อไปเลยครับ ส่วนเรื่อง
ขยายเขตไฟฟ้า ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ 

นายกัมพล  โทอ้ิง เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอขอบคุณที่ท่านได้โอนงบประมาณ 

โครงการต่อเติมศาลาพักญาติให้ ผมขอฝากเรื่องไฟจรอยากให้กำชับ จนท. ให้
ดูแลด้วยครับ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และบริเวณทางเข้าวัดบ้านฝาง ถ้ามี
ไฟจรเหลือ ผมอยากจะให้ติดตั้งด้วยครับ 

นายวิไลวัล  วงค์แดง เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมอยากให้ทางเทศบาล จัดทำแนวเขตห้ามจับปลา

ในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าหว้าน โดยเฉพาะบริเวณท่ีสูบน้ำทำระบบประปาหมู่บ้าน 
เพราะมีชาวบ้านใช้น้ำจำนวน ๒ หมู่บ้าน เพราะมีชาวบ้านล่วงล้ำเข้าไปหาปลา 
บริเวณน้ำประปาทำให้น้ำขุ่น 

 -เรื่องโครงการลงดินลูกรัง ผมอยากฝากให้รถไถท่ีปรับเกลี่ยแต่ง ให้ดำเนินการ
ปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อยด้วยครับ  

นายวิไลวัล  วงค์แดง เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน คนขับรถไถท่ีปรับเกลี่ยแต่งถนนลูกรัง ผมได้สอบถาม

พูดคุยได้ความว่า เนื่องจากมีรถขนดินหลายคันจะต้องไถล้มกองดินก่อน แล้วจะ
ปรับเกลี่ยในภายหลัง ครับ 

นายสถิตย์  จำปาศิลป์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลและ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ทีโ่อนงบประมาณ 



 ๑๐ 

ที่มีความจำเป็นน้อย มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการที่ดี ที่ชาวบ้านได้รับ
ประโยชน์มากครับ 

นายจิราวัฒน์  จามสีทา มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ ขอเชิญครับ 
นายเสกสรรค ์ โกษากุล เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราช 
ปลัดเทศบาลตำบลแพด การทุกท่าน ผมขอชี้แจงเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า เมื่อตอนปลายเดือน กันยายน 

๒๕๖๓ เราได้โอนเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าแล้ว ขณะนี้ทราบว่าการไฟฟ้ากำลัง
ดำเนินการครับ  

 -เรื่องไฟจร เดี๋ยวผมจะแจ้ง นายแทนไทย ดำเนินการให้ครับ 
 -เรื่องลงดินถนนลูกรังมีหลายสายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่

เพียงพอ แต่ผมจะดูแลให้เพ่ิมเติมครับ 
 
นายจิราวัฒน์  จามสีทา  มีท่านใดมเีรื่องอ่ืน ๆ ที่เสนออีกหรือไม่ครบั  เมื่อไม่มีทา่นใดจะเสนอ  ผมในนาม 
ประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด  ขอขอบคุณ   ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ   และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลแพด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเลิกประชุมครับ 

     

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

       
                                                  กลมศิลป์  แก้วนา  ตรวจ/ทาน ร่างรายงานการประชุม 
                  (นางกลมศิลป์  แก้วนา)        
                                                 เลขานุการสภาเทศบาล         
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