
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพนัดุง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจาํปี 2559 
เม่ือวันที่  13  พฤษภาคม  2559 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลพันดงุ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายกฤษณะ  ชีพันดุง ส.ท. เขต 1 กฤษณะ  ชีพันดุง  

2 นายเรวัตร  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 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 1 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 นายณัฏฐโชติ  มีใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณัฏฐโชติ  มีใจ  
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ผู้เขา้ฟงัการประชุม 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุวรรณ  ชีพันดุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 สุวรรณ  ชีพันดุง   

2 นายตราจักร  กิสันเทียะ หมู่ 1 ตราจักร  กิสันเทียะ   

3 นางสัมภาษ  มะเริงสิทธ์ิ 169 หมู ่6 สัมภาษ  มะเริงสิทธ์ิ   

4 นางพิรัลรัตน์  ชีวินแจ้งไพร หมู่ 7 พิรัลรัตน์  ชีวินแจ้งไพร   

5 นายบุญเชิด  ปุ๊กสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่6 บุญเชิด  ปุ๊กสันเทียะ   

6 นายเจียม  กิสนัเทียะ หมู่ 7 เจียม  กิสันเทยีะ   

7 นางเกศสุดา  ปมสันเทียะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 เกศสุดา  ปมสันเทียะ   

8 วิมล เหลืองบริสุทธ์ิ หมู่ 7 วิมล เหลืองบริสุทธ์ิ   

9 ประจวบ  เปพันดุง หมู่ 7 ประจวบ  เปพันดุง   

10 นางล้อมเดือน  โด่สันเทียะ หมู่ 6 ล้อมเดือน  โด่สันเทียะ   

11 สมพอ เที่ยงตรง หมู่ 6 สมพอ เที่ยงตรง   

12 นางสาวธนารีย์  ดงสันเทียะ หมู่ 6 ธนารีย์  ดงสันเทียะ   

13 นายมนัส  เกวียนสูงเนิน หมู่ 7 มนัส  เกวียนสูงเนิน   

14 นายหวล  หมวดสันเทียะ 278 หวล  หมวดสันเทียะ   

15 นางอํานวย  ดีสันเทียะ 161 หมู ่1 อํานวย  ดีสันเทียะ   

16 นางเดือนเพ็ญ  คิดรอบ 41 หมู่ 7 เดือนเพ็ญ  คิดรอบ   

17 นางสาวปองฤทัย  ปุ๊กสันเทยีะ 40 หมู่ 6 ปองฤทัย  ปุ๊กสันเทียะ   

18 นายสุชาติ ป้ันสันเทียะ 40 หมู่ 6 สุชาติ ป้ันสันเทียะ   

19 นายบุญเพ็ง แก่นนาคํา 385 หมู ่10 บุญเพ็ง แก่นนาคํา   

20 นางสาวจันทร์ข้าว ยอดชีวิต 33 หมู่ 7 จันทร์ข้าว ยอดชีวิต   

21 นางสาวทิพกร ชาพันดุง 154 หมู ่7 ทิพกร ชาพันดุง   

22 นางสาวนิศารัตน์  ชีพันดุง 111/1 หมู ่7 นิศารัตน์  ชีพันดุง   

23 นางสาวสุนิสา  ชาพันดุง 304/2 หมู ่7 สุนิสา  ชาพันดุง   

24 นางสําเนา  หมายลับกลาง 79 หมู่ 7 สําเนา  หมายลับกลาง   

25 นางสาวขวัญเรือน ศรีอภัย 151 หมู ่7 ขวัญเรือน ศรีอภัย   

26 นางปราง  เงสันเทียะ 122 หมู ่7 ปราง  เงสันเทียะ   

27 นายสอย  หอมสันเทียะ 317 หมู ่1 สอย  หอมสันเทียะ   

28 นายสมชาย  ศรีพนม 323 หมู ่10 สมชาย  ศรีพนม   
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ผู้เข้าฟังการประชุม 

29 นายตุลา  มะเริงสิทธ์ิ 169 หมู ่6 ตุลา  มะเริงสิทธ์ิ  

30 นายสมาน แซ่เตียว หมู่ 6 สมาน แซ่เตียว  

31 นางทวี  ปุ๊กสนัเทียะ 260 หมู ่10 ทวี  ปุ๊กสันเทียะ  

32 นายบุญหนํา  จําพันดุง 140 หมู ่1 บุญหนํา  จําพันดุง  

33 นางทวาย  แก่ค้างพลู 14 หมู่ 6 ทวาย  แก่ค้างพลู  

34 นายบ่าย  ทําดี 43 หมู่ 10 บ่าย  ทําดี  

35 นางทองตวง เกสันเทียะ 173 ทองตวง เกสันเทียะ  

36 นางอมรรัตน์  ขึมสันเทียะ 274 หมู ่7 อมรรัตน์  ขึมสนัเทียะ  

37 นายรวง  ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 รวง  ใจชอบ  

38 นางสาลี หมวดสันเทียะ 278 หมู ่7 สาล ีหมวดสันเทียะ  

39 นายนิพนธ์ แก่ค้างพลู 20 หมู่ 6 นิพนธ์ แก่ค้างพลู  

40 นางเพียน  งิมสันเทียะ 262 หมู ่1 เพียน  งิมสันเทียะ  

41 นางสําลี  หิงสันเทียะ 217 หมู ่6 สําล ี หิงสันเทยีะ  

42 นายคืน คือพันดุง 5 หมู ่1 คืน คือพันดุง  

43 นายลัด  ปุ๊กสันเทียะ 23 หมู่ 1 ลัด  ปุ๊กสันเทียะ  

44 นายสนอง  มุสนัเทียะ 291 หมู ่7 สนอง  มุสันเทยีะ  

45 นางอสมากรณ์ หวดสันเทียะ 16 หมู่ 1 อสมากรณ์ หวดสันเทียะ  

46 นายชิน  ปุ๊กสนัเทียะ 241หมู่ 7 ชิน  ปุ๊กสันเทยีะ  

47 นายสัญญา  รอดพันดุง 85 หมู่ 7 สัญญา  รอดพันดุง  

48 ด.ต.เจริญศักด์ิ  เรืองใหม่ ส.ภ.ขามทะเลสอ ด.ต.เจริญศักด์ิ  เรืองใหม่  

49 นายอุดร  ดุงสูงเนิน 117 หมู ่7 อุดร  ดุงสูงเนิน  

50 นางพะเยาว์  เจิมขุนทด 294 พะเยาว์  เจิมขุนทด  

51 นายมานะ  หนิสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 มานะ  หินสันเทียะ  

     

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เลขานุการสภา   เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง มาพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงได้ 
    เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว 
    เปิดการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจําปี 2559   
 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ รองประธานสภา เทศบาลตําบลพันดุง 
ได้ย่ืนหนังสือลาออกกับนายอําเภอขามทะเลสอ และนายอําเภอขามทะเลสอได้อนุมัติให้
ลาออกจากตําแหน่ง ตามหนังสือที่ว่าการอําเภอขามทะเลสอ ที นม 0023.8/2340 ลง
วันที่ 25 เมษายน 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จึงต้องทําการเลือก
รองประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง แทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลง โดยให้ประธานสภาฯ รายงานผลการเลือกรองประธานสภาฯ ต่อ
นายอําเภอภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 2 พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้อ 15 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจําปี 2559  เมื่อ
วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลพันดุง 

ประธานสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งไปให้ท่านแล้ว 
และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ประจําปี 2559  
เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   3.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยช้ีแจงระเบียบกฎหมายวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน ผมนายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาฯ ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554  ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม กล่าวคือ ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอ
ไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อ
ตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้า 
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ผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกที่ท่านเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารง  
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

สท.เขต 1 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ) ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเรวัตร งัดสันเทียะ สท.

เขต 1 ขอเสนอ นายผ่อน บรรจบพุดซา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุงครับ 
(นายเสวียน  แขนสันเทียะ) ผมขอรับรองครับ   
(นายกังวาน  แดสันเทียะ)  ผมขอรับรองครับ  
ประธานสภาฯ      มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ อีกหรือไม่ 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอชื่ออีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ดังนั้นผมขอประกาศให้ทุกท่าน
ได้ท่านได้ทราบว่า นายผ่อนบรรจบ พุดซา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง เขต 1 ได้รับ
เลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง  ซึ่งจะต้องรายงานให้นายอําเภอขาม
ทะเลสอทราบ ต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3 3.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยช้ีแจงระเบียบและข้อกฎหมายให้ที่ประชมุได้รับทราบครับ 
เลขานุการสภา ฯ.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

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

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นางสาวมณี  ใจชอบ) วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2559 ประจําปี 2559 ตามที่ญัตติ

การประชุมที่ดิฉันได้เสนอขึ้นมา ขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนั้นขอให้หัวหน้าสํานักปลัด 
อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

หัวหน้าสํานักปลัด  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารับฟัง 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ) การประชุมทุกท่าน ผมนายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด ขอให้

รายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจ่ายประจําปี 
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 นั้น คือโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว แต่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้รายละเอียดโครงการถูกต้องครบถ้วน แต่ยัง
คงไว้ซึ่งงบประมาณที่เท่าเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม  (1) โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลตําบลพันดุง  ต้ังไว้ 
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลตําบลพันดุงจํานวน 1 
ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ต้ังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์แต่มีความจําเป็นต้องใช้ซึ่ง
สามารถจัดหาตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยความ
เหมาะสมประหยัดงบประมาณ 
ข้อความใหม ่ (1) จัดหาระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลตําบลพันดุง ต้ังไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในเทศบาลตําบลพันดุง จํานวน 1 ชุด ประกอบ
ไปด้วย 
1.ตู้สาขา 4/16 ประกอบไปด้วย 
- เครื่องโทรศพัท์มีจอภาษาไทย จํานวน 1 เครื่อง 
- เครื่องโทรศพัท์มาตรฐานตามจํานวนสายใน จํานวน 8 เครื่อง 
- แบตเตอรี่สํารองไฟดับ 1 ชุด จํานวน 1 เครื่อง 
- กล่องพักสายภายในอาคารและที่พักสายตามจํานวนสายนอก+สายใน จํานวน 1 ชุด  
- AC.Line Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากทางสายไฟฟ้า) จํานวน 1 ชุด 
2. สาย 2 Core ไม่น้อยกว่า  500 เมตร 
3. สายโทรศัพท์ภายนอกอาคารไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
4. รางเก็บสายพร้อมท่อและอุปกรณ์อ่ืนๆ จํานวน 1 ชุด 
5. ค่าติดต้ังและเช็ตระบบ 

  ในส่วนของสํานักปลัดขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใด มีความเหน็เพิ่มเติม หรือท่านใดมีข้อสงสัย เชิญครับ  
  หากไม่มี     ขอมติครับ   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 3.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 

ประธานสภา ฯ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยช้ีแจงระเบียบและข้อกฎหมายให้ที่ประชมุได้รับทราบครับ 
เลขานุการสภา ฯ.     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภา ฯ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีญัตติการประชุมที่ดิฉันได้เสนอขึ้นมา เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนั้นขอให้หัวหน้าสํานักปลัด 

อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

หัวหน้าสํานักปลัด  ตามท่ีท่านนายก ได้มอบหมายใช้ผม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขอโอนงบประมาณ 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ) รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ของสํานักปลัด ในการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559 นั้น คือโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไปแล้ว แต่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้รายละเอียดโครงการถูกต้อง
ครบถ้วน แต่ยังคงไว้ซึ่งงบประมาณที่เท่าเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
+ ขอโอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
รายการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  + 27,000 บาท  คงเหลือ 74,492.27 บาท 
- โดยโอนลดจาก หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5) ค่าจ้างเหมา
บริการ  - 50,000 บาท  คงเหลือ 121,918 บาท 
โดยในการโอนครั้งนี้ โอนเพิ่มเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลตําบลพันดุง ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใด มีความเหน็เพิ่มเติม หรือท่านใดมีข้อสงสัย เชิญครับ  
  หากไม่มี     ขอมติครับ   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 3.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบล
พันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

ประธานสภา ฯ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีญัตติการประชุมที่ดิฉันได้เสนอขึ้นมา เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้าน 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) การศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ซึ่งเป็น

คณะกรรมการเกี่ยวกับด้านการศึกษาขอให้หัวหน้ากองการศึกษา อธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมค่ะ 

หัวหน้ากองการศึกษา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารับฟัง 
(นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว) การประชุมทุกท่าน ดิฉันนางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา รักษาการ

หัวหน้ากองการศึกษา ขออนุญาตให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การคัดเลือกคณะกรรมการ 
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พัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
ซึ่งจะมีหน้าที่ กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนาด้านการศึกษา 

 โดยจะขอให้ที่ประชุมสภาคัดเลือก สมาชิกสภาที่มีความเหมาะสม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จํานวน 3 ท่าน ค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีหัวหน้ากองการศึกษาได้อธิบายรายละเอียดของคณะกรรมการดังกล่าวให้สมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาที่มีความเหมาะสม ร่วม
เป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จํานวนสามท่าน เชิญเสนอ
ได้ครับ 

สท.เขต 2 ผมขอเสนอ  นายเรวัตร งัดสันเทียะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาล 
(นายเสวียน แขนสันเทียะ) ตําบลพันดุง ครับ  
มติที่ประชุม   มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นายวันชัย  เดสันเทียะ 
                      2. นางลําใย  ชนม์สูงเนิน 
สท.เขต 1 ผมขอเสนอ  นายกฤษณะ  ชีพันดุง เป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาล 
(เรวัตร งัดสันเทียะ) ตําบลพันดุง ครับ 
มติที่ประชุม   มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ 
                      2. นายกังวาน  แดสันเทียะ 
สท.เขต 2 ผมขอเสนอ นายเสวียน แขนสันเทียะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาล 
(นายผ่อน บรรจบพุดซา) ตําบลพันดุง ครับ 
มติที่ประชุม   มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นายกฤษณะ  ชีพันดุง 
                      2. นางสาลี่  หวดสันเทียะ 
มติที่ประชุม   รับรอง คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จํานวนสามคน ดังนี้ 
   1.นายเรวัตร งัดสันเทียะ 
   2.นายกฤษณะ  ชีพันดุง 
   3.นายเสวียน  แขนสันเทียะ 
ระเบียบวาระที่ 3 3.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคน 

ประธานสภา ฯ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี ตามท่ีญัตติการประชุมที่ดิฉันได้เสนอขึ้นมา เรื่องคัดเลือกแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
(นางสาวมณี  ใจชอบ) และประเมินผลแผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่

สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ซึ่งเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับด้านการศึกษาขอให้
หัวหน้ากองการศึกษา อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

หัวหน้ากองการศึกษา  ขออนญุาตให้รายละเอียดเกี่ยวกับ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว) แผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 
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สามคน ซึ่งคณะกรรมชุดนี้ จะมีหน้าที่ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด้านการศึกษา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ โ ด ย จ ะ ข อ ใ ห้ ที่
ประชุมสภาคัดเลือก สมาชิกสภาที่มีความเหมาะสม ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จํานวน 3 ท่าน ค่ะ 

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้ากองการศึกษาได้อธิบายรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้ว ขอให้สมาชิกพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาที่มีความ
เหมาะสม ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้านการศึกษา
เทศบาลตําบลพันดุง จากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เชิญ
เสนอได้ครับ 

สท.เขต 2 ผมขอเสนอ นายเรวัตร งัดสันเทียะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(นายวันชัย  เดสันเทียะ) ด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง ครับ  
มติที่ประชุม มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นายกังวาน  แดสันเทียะ 
                      2. นางลําใย  ชนม์สูงเนิน 
สท.เขต 2 ผมขอเสนอ  นายเสวียน แขนสันเทียะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
(นายกังวาน  แดสันเทียะ) พัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง ครับ 
มติที่ประชุม   มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ 
                      2. นายผ่อน บรรจบพุดซา 
สท.เขต 1 ผมขอเสนอ นายกฤษณะ  ชีพันดุง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)  ด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง ครับ  
มติที่ประชุม   มีผู้รับรองครบตามจํานวน คือ 1. นางลําใย  ชนม์สูงเนิน 
                      2. นางสาลี่  หวดสันเทียะ 
มติที่ประชุม   รับรอง คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาเทศบาลตําบลพันดุง จํานวนสามคน ดังนี้ 
   1.นายเรวัตร งัดสันเทียะ 
   2.นายเสวียน  แขนสันเทียะ 
   3.นายกฤษณะ  ชีพันดุง 

ระเบียบวาระที่ 3 3.6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร
เหมืองแร่ พ.ศ.2545 ตามข้อ 4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมสภาฯ เพื่อ
พิจารณา ผลดี/ผลเสีย และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จากการขอประทานบัตร 
เหมืองแร่เกลือของบริษัทซอลท์เวิร์คส จํากัด 

ประธานสภา ฯ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ผู้เสนอญัตติ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายกเทศมนตรี สวัสดีท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นางสาวมณี  ใจชอบ) ตามท่ีดิฉันได้เสนอญัตติเรื่องการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมือง

แร่ พ.ศ.2545 ตามข้อ 4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา 
ผลดี/ผลเสีย และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จากการขอประทานบัตร เหมืองแร่ 
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เกลือของบริษัทซอลท์เวิร์คส จํากัด นั้น สืบเนื่องจากระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่องการให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ พ.ศ.
2545 เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งระเบียบได้ระบุว่าเมื่อมีการขอประธานบัตร จนถึง
ขั้นตอนที่ ผู้ใหญ่บ้านได้ทําประชาคมแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ให้ส่งผลการ
ประชาคม มาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับแล้วก็ให้จัดประชุมต่อไป แต่เนื่องจากการประชาคมของผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เมื่อปี 2556 
สมัยนั้นยังไม่มีสภาฯ และดิฉันเข้ามาทํางานได้ไม่ก่ีวันก็ได้รับหนังสือจาก บริษัทซอลท์
เวิร์คส จํากัด ว่าขอชะลอเรื่องการพิจารณาประชาคม ของบริษัทซอลท์เวิร์คส จํากัด โดย
ทางบริษัทให้ความเห็นว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง ได้มีการเปลี่ยนแปลง
เป็น เทศบาลตําบลพันดุง อีกทั้งปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การประกาศกฎอัยการศึกและ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. บริษัทจึงใคร่
ขอให้ชะลอการพิจารณาการขอประทานบัตร ของบริษัทซอลท์เวิร์คส จํากัด ไปก่อนหาก
บริษัทมีความพร้อมและชุมชนมีความเข้าใจในการทําเหมืองใต้ดินมากกว่านี้ บริษัทจะทํา
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  หลังจากที่บริษัทได้แจ้งให้ชะลอการดําเนินการดิฉันจึงยังไม่
นําเรื่องเข้าประชุมสภาฯ จนต่อเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้รับแจ้งจากทางอําเภอขามทะเล
สอ ว่าทางบริษัทจะทําการลงสํารวจขุดเจาะแร่ที่ ม.6 และ ม.1 ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นการขุด
สํารวจหรือเป็นการขุดเจาะเพื่ออํานวยการ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงได้ขอเสนอญัตติ ให้
สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาถึง ผลดี-ผลเสีย ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นว่าจะพิจารณาในการขอประทานบัตรเหมืองแร่ครั้งนี้
หรือไม่ เรียนเชิญท่านประธานได้สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสภาฯต่อไปค่ะ 

ประธานสภา ฯ     ดังนั้นขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาให้ดีครับ ขอให้พิจารณาผลดี-ผลเสีย 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ของการขุดเจาะเหมืองแร่   เชิญสมาชิกครับ 

สท.เขต 1 บางทีพ่ีน้องชาวบ้านคิดว่าฝ่ายพวกผมจะอยู่ทางนาเกลือ ที่จริงแล้วพวกผมไม่ได้อยู่ฝังนั้น  
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ) ผมนายเรวัตร งัดสันเทียะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอคัดค้านการทําเหมืองแร่ครับ 

สท.เขต 1 ผมว่าดินบ้านเราเป็นดินร่วน นะครับ ถ้าต่อไปในวันข้างหน้าลูกหลานจะอยู่อย่างไร   
(นายดอกดิน ป้ันสันเทียะ) เรื่องที่บอกว่าดินไม่พังทลายเป็นไปไม่ได้  ดังนั้นผมขอไม่รบัเหมืองแร่ครบั 

สท.เขต 2 ผมนายผ่อน บรรจบพุดซา สมาชิกสภาฯ เขต 2 เรื่องที่ขุดเจาะเหมืองแร่ ผมอยากให้คน 
(นายผ่อน บรรจบพุดซา) เสนอญัตติได้ช้ีแจงว่านําเข้าสภาฯทําไม ซึง่เป็นเรื่องความขัดแย้งของชาวบ้าน จะทําให้

สภาฯวุ่นวายมีปัญหากัน แต่ผมแสดงความคิดเห็นว่า ไม่เอาเหมืองแร่ครับ 

สท.เขต 1 ตามท่ีบริษัทซอลท์เวิร์คส จะมาขุดเจาะเหมืองแร่ที่บ้านเราผมก็เห็นข้อเสยีเยอะแยะ 
(นายกฤษณะ ชีพันดุง) มากมายต่อผลกระทบในบ้านของเรา และการที่นําเรื่องเรื่องนี้เข้าประชุมก็เพื่อให้สมาชิก

ได้แสดงความคิดเห็น ความบริสุทธ์ิใจไปเลยครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

สท.เขต 2 ผมได้ไปตรวจสอบมาหลายที่แล้วครับ ผมเห็นมาหลายทีแ่ล้ว ดินยุบแนน่อน ผมจึงไม่เห็น 
(นายเสวียน แขนสันเทียะ) ด้วยครับ  
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สท.เขต 2 ดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะ 
(นางลําใย ชนม์สูงเนิน)   
สท.เขต 2 ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ 
(นายกังวาน แดสันเทียะ)   
สท.เขต 2 ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ 
(นายวันชัย เดสันเทียะ)   
สท.เขต 1 ดิฉัน คนหนึ่งทีไ่ม่เอาเหมืองแร่ค่ะ 
(นางสาลี่  หวดสันเทียะ) 
สท.เขต 1 ขอให้พ่ีน้องชาวตําบลพันดุงไว้ใจได้เลยครับ พวกผมขอค้านเต็มที่ครับ 
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)  

ประธานสภา ฯ     ขอเชิญนายกชี้แจงตามที่ สท.ผ่อนได้ซักถามครับ  

นายกเทศมนตรี สิ่งที่ทําให้ต้องนําเข้าญัตตินี้ คือต้องทําตามกฎหมาย ซึ่งต้องรายงานส่งจังหวัดต่อไป  
(นางสาวมณี  ใจชอบ)  และไม่มีวาระแอบแฝงใดๆค่ะ 

ประธานสภา ฯ     จริงๆแล้วก็อยากให้พ่ีน้องชาวบ้านที่เข้ามารับฟังการประชุมในครั้งนี้สบายใจได้ ว่าพวกเรา
ไม่เห็นด้วยกับการทําเหมืองแร่เกลือ  ดังนั้นขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  - เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 12 เสียง (มติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบกับการทําเหมืองแร่เกลือ) 
    งดออกเสียง - เสียง 

- พักเบรก  15 นาที – 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ถ้าสมาชิกพร้อมแล้วก็จะได้ประชุมต่อเลยครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม.......เชิญครับ 

สท.เขต 2 ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าดับ ม.8 หลายจุดทางเทศบาลจะไปซ่อมตอนไหนครับ 
(นายเสวียน แขนสันเทียะ) และอยากให้ทาํท่อลงนา ขนาด 8 นิ้วครับ 

สท.เขต 2 ขอสอบถามเรื่องท่อระบายน้ําทางไปโรงเรียน ผมทําหนังสอืมา 4 ครั้งแลว้ ตอนนี้น้ําท่วม 
(นายผ่อน บรรจบพุดซา) ทางแล้วช่วยแก้ไขด้วย  เรื่องไปดูงานทางเทศบาลแจ้งมาว่าใครลงชื่อแลว้ไม่ไปจะปรับเงิน 

ทําไมถึงเป็นอย่างนี้จะเอาใครแทนก็ไม่ได้ 

สท.เขต 1 ขอสอบถามเรื่องที่สมาชิกหากลงชื่อไปดูงานแล้วแต่ไม่ได้ไป จะปรับเงินเอากฎหมายตัว 
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ) ไหนมา  เรื่องถนนหน้า รพสต.พันดุง ผิวจราจรชํารุดซ่อมแซมให้ด้วย เรื่องท่อระบายน้ํา 

ม.7 ทําให้ดีครบัตอนนี้แตกไปแล้ว 2 ฝา ก่อนที่จะตรวจงานผ่านขอให้งานเรียบร้อย และ
ให้ช่างไปคุมงานบ่อยๆด้วยครับ 

สท.เขต 2 เขต 2 ไฟฟ้าสาธารณะดับมานานแล้วครับ และหมูท่ี่ 11 ไฟมันตก อยากให้แก้ไขครับ 
(นายกังวาน แดสันเทียะ)   
สท.เขต 1 ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องไฟฟ้า ม.7 ประมาณ 5 โมงเย็นก็ติดแล้วเกรงว่าจะเสียค่าไฟฟ้ามาก 
(นายเรวัตร งัดสันเทียะ) และ ม.6 ข้างบ้านนายกิ๊กไฟเสีย เทศบาลได้ไปแก้ไขหรือยัง 
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สท.เขต 2 ขอสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่องทาง 5 เมตร ตอนนี้มันเหลือ 3 เมตร ผมอยากให้หา 
(นายเสวียน แขนสันเทียะ) งบประมาณให้ทางกรมที่ดิน มาตรวจสอบได้ไหมครับ 

สท.เขต 2 ขอสอบถามเรื่องท่อระบายน้ําโตนด ตอนนี้ดินที่ถมหลังทอ่มันยุบแล้วครบั ให้ทางผู้บรหิาร 
(นายผ่อน บรรจบพุดซา) ช่วยดูด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมครับ    หากไม่มีผมขอเพิ่มเติมสักนิดเรื่องศึกษาดู
งานผมก็อยากไปแต่ติดธุระอยากให้ทางแม่บ้านไปแทนได้ไหม แต่ทราบว่าไปแทนไม่ได้
และต้องถูกปรับเงินหากลงชื่อแล้วไม่ไป ผมจึงไม่ลงชื่อ  ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยช้ีแจง
รายละเอียดด้วยครับ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่องไปศึกษาดูงาน ขอให้หัวหน้าสํานักปลัดช้ีแจงรายละเอียดครับ 
(นายธวัชชัย โปร่งสันเทียะ)  
หัวหน้าสํานักปลัด เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่าน ในกรณีนี้ตามท่ีท่านได้อนุมัติ 
(นายชัยจตุทิพย์  แดสันเทียะ) งบประมาณ 300,000 บาท ให้ดําเนินโครงการเพื่อศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างเทศบาลตําบลพันดุง ซึ่งตามหนังสือสั่งการระบุไม่ให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมได้ แต่ทางท่านนายกเทศมนตรี อยากให้เพิ่มผู้สังเกตการณ์ที่
เกี่ยวข้องด้วย คือเกี่ยวข้องกับงาน 3 อย่างที่ได้จัดอบรมคือ  

1.การเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม 
2.การบําบัดน้ําเสีย 
3.การกําจัดขยะ 

    โดยผู้สังเกตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว มีดังนี้ 
     1.กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ ดูแลและจัดการทุกอย่างภายในหมู่บ้าน 
     2.อสม. มีหน้าที่ ดูแลขยะ , น้ําเสีย ภายในชุมชน/หมู่บ้าน 
     3.กรรมการหมู่บ้าน  มีหน้าที่ช่วยเหลืองานที่กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบหมาย 

ดังนั้นตามที่ท่านไม่ได้ไปและไม่สามารถที่จะให้แม่บ้านไปแทนได้ ก็คือ หากไม่มีตําแหน่ง
หน้าที่ดังกล่าว ก็ไม่สามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ได้  และหากท่านแจ้งว่าไปแล้ว ท่านไม่
ไปก็จะเกิดความเสียหายต่อผู้จัดทําโครงการ เพราะทาง สตง.ให้คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายหัว 
ซึ่งหากไปไม่ครบตามจํานวน ผู้ประกอบการ จัดเตรียมอาหาร/ที่พัก ก็ไม่สามารถคืนเงินที่
ได้จองไว้แล้วได้  ตามที่ท่านได้ถามว่ามีกฎหมายบังคับหรือไม่ ก็ขอตอบว่าไม่มี เพราะเป็น
เพียงมาตรการป้องกันความเสียหาย และท่านต้องทําบันทึกยินยอมให้หักเงินเดือนด้วย
ครับ  ขอชี้แจงทําความเข้าใจให้ทุกท่านรับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงต่อเรื่องไฟฟ้า ม.5 ม.11 ไม่ใช่อําอาจหน้าที่ของเรา เป็นของการไฟฟ้า และได้แจ้ง 
(นายธวัชชัย โปร่งสันเทียะ) ไปแล้ว  ตอนนี้ผมกําลังใหช่้างสํารวจเรื่องท่อโตนด เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ผมขอให้

หัวหน้ากองช่างตอบครับ 

หัวหน้ากองช่าง ตอนนี้กองช่างงานเยอะมากตอนนี้ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับ 
(นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์)  
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เลขาฯนายกเทศมนตรี เรื่องถนน ซอยบ้าน ผู้ใหญ่อําพร ตอนนี้กว้าง 3.50 เมตร จะต้ังงบประมาณให้ที่ดินไป 
(นายวิทยา  ปราบภัย) ตรวจสอบจะได้ง่ายขึ้นครับ 

รองนายกเทศมนตรี ผมได้รับฟังจากท่านสมาชิกเรื่องไปศึกษาดูงาน ก็ไม่ทราบที่มาที่ไปครับ เรื่องเหมืองน้ํา 
(นายสงบ  จ่าพันดุง) ของ ม.3 เป็นเรื่องของทางอําเภอขามทะเลสอ เรื่องซอยมรดกไทย วางท่อระบายน้ําทาง

ไปโรงเรียน หากหาทางลงน้ําทิ้งไม่ได้ ทางเทศบาลก็ทําโครงการไม่ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ทางสมาชิกคงจะได้สอบถามกันพอสมควรแล้ว ซึ่งผมมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ฝ่ายบริหาร
และนายกให้ได้รับทราบ ว่าอยากให้ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายก อยู่ตอบข้อซักถามของ
ทางสมาชิกด้วยในครั้งต่อๆไป ส่วนในวันนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วน สมาชิกสภาฯและฝ่าย
บริหารทุกท่านครับ   ขอปิดประชุมครับ  

  
ปิดการประชมุเวลา 12.30 น. 

ลงชื่อ         ประเสรฐิ  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 
 


