
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพนัดุง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจาํปี 2559 
เม่ือวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลพันดงุ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายกฤษณะ  ชีพันดุง ส.ท. เขต 1 กฤษณะ  ชีพันดุง  

2 นายเรวัตร  งัดสันเทียะ รองประธานสภาฯ เรวัตร  งัดสันเทียะ  

3 นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ ส.ท. เขต 1 ดอกดิน  ป้ันสันเทียะ  

4 นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ประธานสภาฯ พงศกร  ดอกสนัเทียะ  

5 นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สันต์ิ  งัดสันเทยีะ  

6 นางสาลี  หวดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สาลี  หวดสันเทียะ  

7 นายผ่อน  บรรจบพุดซา ส.ท. เขต 2 ผ่อน  บรรจบพุดซา  

8 นายเสวียน  แขนสันเทียะ ส.ท. เขต 2 เสวียน  แขนสนัเทียะ  

9 นางลําใย  ชนม์สูงเนิน ส.ท. เขต 2 ลําใย  ชนมส์ูงเนนิ  

10 นายวันชัย  เดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 วันชัย  เดสันเทียะ  

11 นายกังวาน  แดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 กังวาน  แดสันเทียะ  

12 นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ ์ เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  สุวรรณปักษ์  

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรี มณี  ใจชอบ  

2 นายสงบ  จ่าพันดุง   รองนายกเทศมนตรี สงบ  จ่าพันดุง  

3 นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ  

4 นางสาวสิขรี  ถาวรกฤษฎิ ์ ปลัดเทศบาลตําบลพันดุง สาวสิขรี  ถาวรกฤษฎิ์  

5 นายวิทยา  ปราบภัย เลขานุการนายก วิทยา  ปราบภัย  

6 นางทองเปลว  ใจชอบ ที่ปรึกษานายก ทองเปลว  ใจชอบ  

7 นางสาวอําไพ  สุขสงวน ผู้อํานวยการกองคลัง สาวอําไพ  สุขสงวน  

8 นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ หัวหน้าสํานักปลัด ชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ  

9 นายสันติภาพ  กอปรสิริพัฒน ์ หัวหน้ากองช่าง สันติภาพ  กอปรสิริพัฒน ์  

10 นางณัชรินทร์รัตน์  ศรีแก้ว รก.หัวหน้ากองการศึกษา ณัชรินทร์รัตน์  ศรีแก้ว  

11 นางสาวภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ ์   รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ์  

12 นางสาวศุภรัตติยา  เทียมทัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ศุภรัตติยา  เทียมทัด  

13 นายณัฏฐโชติ  มีใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณัฏฐโชติ  มีใจ  

14 นายรวง  ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 รวง  ใจชอบ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภา   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง มาพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงได้ 
    เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว 
    เปิดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลพันดุง หัวหน้า
ส่วนราชการ และเข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
1/2559 ประจําปี 2559   

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ประจําปี 2558  เมื่อ
วันที่  26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลพันดุง 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ท่านแล้ว 
และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ประจําปี 2558 
เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
     1. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 2/2559 
     2. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 3/2559 
     3. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 4/2559 
     4. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 1/2560 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 นายสุวรรณ  ชีพันดุง ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 -  

2 นายพสิษฐ์  ขอนพุดซาสิริโชติ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 -  

3 นายมานะ  หนิสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 -  

4 นายธงชาติ  ดาบชูชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 -  

5 นายกิตติ  เปรื่องสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 -  

6 นายณรงฤทธิ์  วุ่นสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 -  

7 นางเข็มทอง  เพ็ชรอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 -  

8 นายสินชัย  โรจน์จรรยากิจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 -  

9 นายยอดรัก  ศรีอภัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 -  

10 นายอ้อย  เงิมสันเทียะ กํานันตําบลพันดุง -  
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
เลขานุการสภาฯ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 บทที ่1 

สภาเทศบาล มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยสมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ11 (2) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับ
ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ  ถ้าไม่มีจะขอชี้แจงประกาศกําหนดสมัยประชุมของปีที่ 
    แล้วให้ทราบ  ดังนี้ 

ด้วยสภาเทศบาลตําบลพันดุง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง  
สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง  สมัยประชุมสามัญ ประจําปี  2558  สามสมัยประชุม
และกําหนดสมัยประชุมประจําปี 2559 สมัยแรก  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกับข้อ 11(2) และข้อ 21 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  จึงประกาศกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปี 2558 เป็นสี่สมัยและกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง  สมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจําปี 2559 สมัยแรก  ดังนี้ 

    1. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 วันที่ 1-30 พ.ค. 2558 
     2. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 3/2558 วันที่ 1-30 ส.ค. 2558 
     3. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 วันที่ 1-30 พ.ย. 2558 
     4. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 1/2559 วันที่ 1ก.พ. -1 มี.ค. 2559 
    มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครบั  ถ้าไม่มีเชิญสมาชิกเสนอสมัยประชุมและกําหนดวัน 
    ประชุมต่อไปครับ 
หัวหน้าสํานักปลัด  ผมขอเสนอกําหนดสมัยประชุมที่ดังนี้ครับ 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ)  1. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 2/2558 วันที่ 1-30 พ.ค. 2559 
     2. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 3/2558 วันที่ 1-30 ส.ค. 2559 
     3. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 4/2558 วันที่ 1-30 ธ.ค. 2559 
     4. กําหนดสมัยประชุมสามัญที่ 1/2559 วันที่ 1ก.พ. -2 มี.ค. 2560 

ซึ่งขอเสนอเปลี่ยนสมัยที่ 4/2558 จากปกติจะเป็นวันที่ วันที่ 1 – 30 พ.ย. 2558 เป็น
วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2558เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะได้ดําเนินการจัดทําแผนและ
ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนเพราะถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายน จะกระชั้นชิดไปเกรงจะตกหล่น  
จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เปลี่ยนเป็นช่วงเดือนธันวาคม ครับ 
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ประธานสภาฯ   ครับอยากจะให้สมาชิกพิจารณาว่าควรกําหนดสมัยประชุมตามที่หัวหน้าสํานักปลัดเสนอ 
            หรือสมาชิกเห็นเป็นอย่างอื่นมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2559(รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 

(1) งบสํานักปลัด  หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าวัสดุ , ค่าใช้สอย 
(2) งบกองคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าใช้สอย 
(3) งบกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าวัสดุ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาแจ้งระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.2 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2559  

(๑) งบสํานักปลัด  หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าวัสดุ , ค่าใช้สอย 
(๒) งบกองคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าใช้สอย 
(๓) งบกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ , ค่าวัสดุ 

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นางสาวมณี  ใจชอบ) วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจําปี 2559 ตามที่ญัตติ

การประชุมที่ดิฉันได้เสนอขึ้นมา เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของสํานักปลัด ,กองคลัง และ กองช่าง ดังนั้นขอให้หัวหน้าสํานักปลัด ,
ผู้อํานวยการกองคลัง และ หัวหน้ากองช่าง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมตามลําดับค่ะ 

หัวหน้าสํานักปลัด  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่านในส่วน 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ) ของสํานักปลัด เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  สํานักปลัดขออนุมัติโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลพันดุง  ขออธิบายรายละเอียดดังนี้ 
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+ ขอโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง + 27,000 บาท 
 1. จัดหาชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จํานวน 2 ชุด ต้ังไว้ 27,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 เสื้อดับเพลิงภายนอกอาคาร เป็นผ้า 2 ช้ัน ช้ันอกเป็นผ้า FR เคลือบสารกัน
ไฟ ผ้าช้ันในเป็นผ้า PVC กันน้ําและกระดุมเป็นแบบซิบ และติดทับด้วยตีนตุ๊กแก ติดแถบ
สะท้อนแสงสีเงิน ติดตามขนาดบุคคล ข้างหลังสกรีนข้อความว่า เทศบาลตําบลพันดุง 
จํานวน 2 ตัวๆละ ไม่เกิน 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
 1.2 กางเกงดับเพลิงภายนอกอาคาร เป็นผ้า 2 ช้ัน ช้ันอกเป็นผ้า FR เคลือบสาร
กันไฟ ผ้าช้ันในเป็นผ้า PVC กันน้ํา เอวมีสายเอี๊ยมปรับระดับได้ ติดแถบสะท้อนแสงสีเงิน 
ตัดตามขนาดบุคคล จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
 1.3 รองเท้าดับเพลิง ผลิตจากพีวีซี ผสมยางไนโตร เสริมหัวเหล็ก และพื้นเหล็ก 
จํานวน 2 คู่ๆละไม่เกิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
 1.4 หมวกดับเพลิง ไฟเบอร์กลาส มีสายรัด พร้อมกระจังหน้า มีหงอนกัน
กระแทกพร้อมข้อความ “ ทต.พันดุง” ทั้ง 2 ข้าง จํานวน 2 อันๆ ละไม่เกิน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 
 1.5 ถุงมือดับเพลิง เป็นชนิดถุงมือหนัง แบบแยก 5 นิ้ว ภายในมีช้ันกั้นน้ํา มี
แถบสะท้อนแสงติดที่หลังมือ จํานวน 2 คู่ๆละ ไม่เกิน 2,500บาท รวมเป็นเงิน5,000 บาท  
 เป็นครุภัณฑ์ที่ ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้
สอยตามความเหมาะสมประหยัดงบประมาณ 
- โดยโอนลดจาก หมวดวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง - 27,000 บาท คงเหลือ 23,000 

+ ขอโอนเพิ่ม หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง + 48,000 บาท 
 1. จัดหาหัวฉีดดับเพลิง แบบปรับปริมาณน้ําได้ 4 ระดับ จํานวน 1 อัน ต้ังไว้ 
18,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้
สอยตามความเหมาะสมประหยัดงบประมาณ 
 2. จัดหาสายส่งน้ําดับเพลิง 3 ช้ัน ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 เมตร จํานวน 2 
เส้น พร้อมข้อต่อต้ังไว้ 18,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดย
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมประหยัดงบประมาณ 

 3. จัดหาท่อดูดน้ําตัวหนอน ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 10 เมตร จํานวน 1 เส้น 
พร้อมข้อต่อ ต้ังไว้ 12,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดย
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมประหยัดงบประมาณ  
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- โดยโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง –18,000 คงเหลือ 32,000 บาท 

                               - และโอนลดจาก หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย–30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

                             + ขอโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ + 3,000 บาท  
 1. จัดหาไฟสปอร์ตไลท์ขนาด 24 V. พร้อมสาย จํานวน 1 ตัว ต้ังไว้ 3,000 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความ
เหมาะสมประหยัดงบประมาณ 
- โดยโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง–3,000บาท คงเหลือ29,000 บาท 

+ ขอโอนเพิ่ม หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน + 18,000 บาท 
 1. จัดหาเก้าอ้ีโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุดต้ังไว้ 10,000 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความ
เหมาะสมประหยัดงบประมาณ 
 2. จัดหาตู้เก็บของอเนกประสงค์ จํานวน 2 ตัว ต้ังไว้ 8,000 บาท เป็นครุภัณฑ์
ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่งสามารถจัดหา
ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยตามความเหมาะสมประหยัด
งบประมาณ  
- โดยโอนลดจาก หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน-18,000บาท คงเหลือ37,354 บาท 

    ในส่วนของสํานักปลัดขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ผู้อํานวยการกองคลัง  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
(นางสาวอําไพ  สุขสงวน)           ดิฉันขอชี้แจงในส่วนของกองคลัง เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพราะไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีพ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
+ ขอโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)   +30,000บาท 
- โดยโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ – 30,000 บาท คงเหลือ 34,100 บาท 

 ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณของกองคลังเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

หัวหน้ากองช่าง   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
(นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์)      ผมนายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์ ตําแหน่งหัวหน้ากองช่าง ขอชี้แจงในส่วนของกองช่าง 

เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็น 
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  รายการใหม่เพราะไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดดังนี้ 
+ ขอโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)   +40,000บาท 
- โดยโอนลดจาก หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ - 40,000 บาท 
คงเหลือ 160,000 บาท 

    กองช่างขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณของเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ทุกท่านคงจะได้รับทราบแล้วนะครับ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามไหมครับ ถ้ายังไม่พร้อม
ก็จะขอพักเบรกก่อนครับ 

รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผม กับ ท่านเสวียน แขนสันเทียะ  
(นายธวัชชัย โปร่งสันเทียะ) สท.เขต 2  มีภารกิจเร่งด่วน ขออนุญาตที่ประชุมสภา ไปทําธุระก่อนครับ 

ประธานสภาฯ   รับทราบครับ  

     พักเบรก  15  นาที 

ประธานสภาฯ ครับ หากสมาชิกพร้อมแล้วก็ประชุมต่อเลยครับ ผมขอให้ท่านเรวัตร งัดสันเทียะ รอง
ประธานสภาฯ ทําหน้าที่แทนในการการประชุมต่อเลยครับ  

รองประธานสภาฯ ผมจะขอมติในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นรายข้อ
นะครับ   ขอมติครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักปลัด 

เห็นชอบ  8   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองคลัง 

เห็นชอบ  8   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองช่าง 

เห็นชอบ  8   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
รองประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม.........เชิญครับ 
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ส.ท. เขต 2   ขอสอบถามเรื่องงบประมาณที่ลงซอยข้างโรงเรียนเห็นบอกว่าได้แล้ว เมื่อไรจะได้ทําสักที  
(นายผ่อน  บรรจบพุดซา) ชาวบ้านเขาถามมาหลายครั้งแล้วครับ อีกเรื่อง ไฟฟ้าดับมีหลายจุดแล้วแต่ผมยังไม่ได้

รายงานแจ้งมา อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูด้วยครับ ในการซ่อมหากพบหลอดดําก็
อยากให้เปลี่ยนเลยไม่ใช่ขยับดูพอเห็นติดก็ไม่เปลี่ยนให้ พอช่างกลับไปก็ดับอีกขอให้
เปลี่ยนเลยครับ  และเรื่องโครงการขุดสระวางท่อระบายน้ําลงสระ มันอันตรายมาก อยาก
ให้ผู้บริหารเตือนผู้รับเหมาให้ระมัดระวังด้วยครับ 

ส.ท.เขต 2   เรื่องเดินท่อน้ําประปา ม.5 - ม.11 อยากให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 
(นายกังวาน  แดสันเทียะ)   
ส.ท.เขต 1 เรื่องซ่อมแซมโคมไฟฟ้าดับ อยากให้ฝ่ายบริหารบอกด้วยครับ ว่าโคมไหนซ่อมแล้ว โคม 
(นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ) ไหนยังไม่ซ่อม อยากให้แจ้งด้วยเวลาดําเนินการสํารวจสมาชิกจะได้ร่วมสํารวจด้วย 

รองประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้าดับ ม.6 และ ม.2 ก็ดับมาเกือบเดือนแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีก
ไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญผู้บริหารได้ช้ีแจง ขอเชิญนายกฯชี้แจงด้วยครับ  

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนทุกท่าน ก็ 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เสนอแนะ ในส่วนของดิฉันขอชี้แจงท่าน สท.ก่อนนะคะเรื่อง

งานในปี 59 ที่อยู่ในเทศบัญญัตินะคะ ซึ่งตอนนี้ให้กองช่างดําเนินการเรื่อยๆ และผู้รับจ้าง
ก็ได้มาเซ็นสัญญาไปหลายโครงการแล้ว และอยู่ในระหว่างการเตรียมลงงาน 

 - เรื่องไฟฟ้า ม.9 พูนผล ซ.2 ขอหลอดไฟ ทางการไฟฟ้าได้ตอบหนังสือกลับมาแล้ว จะให้
ทางกองช่างดําเนินการต่อไป 

 - งานโครงการของ ม.3 ม.9 กําลังจะได้ทํา แต่ขอให้รอเวลาเพราะช่างยังคุมงานไม่ทัน 
งานโครงการออกพร้อมกันหลายโครงการ 

 - โครงการที่โรงเรียนบ้านโตนด ได้มีคนงานเสียชีวิตนั้น เป็นโครงการตําบลละ 5 ล้าน ของ
ทาอําเภอ ซึ่งเทศบาลไม่ได้มีส่วนในการดําเนินการ ขอให้สมาชิกช่วยตอบชาวบ้านด้วย 

 - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งให้ท่านได้ทราบ  
- งานเกรดเกลี่ยถนนที่ผ่านมา อาจจะไม่ได้ครบทุกสายเนื่องจากเป็นการขอความ
อนุเคราะห์เครื่องจักร จาก อบจ. และระยะเวลาที่ให้ มีระยะเวลาที่จํากัด ส่วนทางที่ไม่ได้
เกรดจะให้กองช่างสํารวจและจัดทําประมาณ เพื่อดําเนินการต่อไป 
- เรื่องประปา ที่ท่าน สท.กังวานได้ถามมา ขอมอบให้ รองฯธวัชชัยเป็นผู้ช้ีแจ้ง 
- เรื่องไฟฟ้าดับ ที่ท่าน สท.ดอกดิน/ สท.ผ่อน ถามมาขอให้ท่าน รองฯสงบเป็นผู้ช้ีแจ้ง ค่ะ 

รองนายกเทศมนตรี  ตอนนี้กําลังตรวจสอบเอกสารจากกองช่าง ซึ่งเรื่องประปาก็ 2 อาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับ 
(นายธวัชชัย โปร่งสันเทียะ) เอกสารรายงานเลย ในส่วนของงบประมาณปีนี้คงจะได้ดําเนินการต่อครับ 

รองนายกเทศมนตรี  สําหรับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่าน นายกฯให้ดูแลเรื่องไฟฟ้า จะครบรอบการตรวจสอบ 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ซ่อมแซม ในเดือนมีนาคมนี้ครับ ซึ่งผมกับทางกองช่างก็จะได้ออกสํารวจเพ่ือซ่อมแซม

ต่อไปครับ 
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ส.ท. เขต 2   เรื่องโคมไฟฟ้าที่หลอดมันเก่าแล้ว ขอให้เปลี่ยนเลยครับ ส่วนในการสํารวจไฟฟ้าอยากให้
(นายผ่อน  บรรจบพุดซา)  ไปช่วงกลางวัน จะได้ไปตรวจสอบร่วมกันครับ  

รองประธานสภาฯ เรื่องไปศึกษาดูงานนั้น อยากให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันเลยว่าจะไปหรือไม่ไป จะไปที่
ไหน ช่วงเวลาใดครับ  

ส.ท. เขต 2   ทางสมาชิกก็อยากไปทุกท่านละครับ แต่ก็อยากให้ไปเร็วๆ ไม่อยากไปช่วงฤดูฝน ช่วงการ
(นายผ่อน  บรรจบพุดซา)  ทํานา เพราะคงไม่สะดวก ไปเร็วได้ย่ิงดีครับ  

นายกเทศมนตรี ในเรื่องการไปศึกษาดูงานก็อยากให้ไปช่วงเดือนมีนาคมนี้ ขอให้ท่านสมาชิกเสนอเลยว่า 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) ต้องการไปศึกษาดูงานสถานที่แบบไหน 

หัวหน้าสํานักปลัด ขอให้ท่านสมาชิกเลือกสถานที่ ที่มีโครงการที่เราสามารถไปศึกษาดูงานได้ เช่นโครงการ 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

รองประธานสภาฯ หากยังตกลงไม่ได้ก็ขอให้ท่านสมาชิกเอากลับไปพิจารณาก่อนครับ และขอแจ้งให้ที่
ประชุมสภาฯได้ทราบว่า ผมขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาฯ ซึ่งจะยื่นหนังสือต่อ
ประธานสภาฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่
ครับ.........ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอขอบคุณหัวหน้าส่วนทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และสมาชิกทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม  ขอปิดประชุมครับ 

ปิดการประชมุเวลา 12.00 น. 

ลงชื่อ         ประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       ( นายประเสริฐ  สุวรรณปกัษ์ ) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

                                         ลงชื่อ           เสวียน  แขนสนัเทียะ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (  นายเสวียน  แขนสันเทียะ ) 

                ส.ท. เขต 2 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ            ผ่อน  บรรจบพุดซา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (  นายผ่อน  บรรจบพุดซา  ) 

                    ส.ท. เขต 2 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ           สันต์ิ  งัดสันเทยีะ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (  นายสันต์ิ  งัดสันเทยีะ   ) 

                     ส.ท. เขต 1 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ            พงศกร  ดอกสันเทียะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายพงศกร  ดอกสันเทียะ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง 


