
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลพนัดุง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 2) 

เม่ือวันที่  15  สิงหาคม  2559 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลพันดงุ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับ 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 รองประธานสภาฯ 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  เดสนัเทียะ  

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 - ช่วยราชการอําเภอ 

5 นายวิทยา  ปราบภัย เลขานุการนายก - ป่วย 

6 นางทองเปลว  ใจชอบ ที่ปรึกษานายก - ติดภารกิจ 

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 บุตรวงศ์   รก.หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ ภัททิยาภรณ์ บุตรวงศ์  

12 นางสาวสมจิตร  ครึบกระโทก นักวิชาการเงินและบัญช ี สมจิตร  ครึบกระโทก  

13 นางสาวศุภรัตติยา  เทียมทัด นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศุภรัตติยา  เทียมทัด  

14 นายณัฏฐโชติ  มีใจ นักจัดการงานทั่วไป ณัฏฐโชติ  มีใจ  
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ผู้ไม่มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เลขานุการสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง มาพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขานุการ
สภาฯ จึงได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง ได้จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี ปลัด 
ทต.พันดุง หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ทุกท่าน  
 1.ด้วยสภาเทศบาลตําบลพันดุง  ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 มีกําหนด 30 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม ถึง 
30 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสภาเทศบาลตําบลพันดุง ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559 วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 
ประจําปี 2559 (ครั้งที่ 2)  
 2.การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯมาประชุมครบถ้วน ไม่มีสมาชิก
สภาฯ ลาประชุม 

มติที่ประชุม   - รับทราบ - 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 เมื่อ
วันที่  8  สิงหาคม  2559  

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมที่ได้ส่งไป
ให้ท่านแล้ว และขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2559 

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 นายบุญเชิด  ปุ๊กสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 -   

7 นายรวง  ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 -   

8 นางสาวเข็มทอง  ผงสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 -   

9 นายสินชัย  โรจน์จรรยากิจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 -   

10 นายยอดรัก  ศรีอภัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10  -   

11 นายอ้อย  เงิมสันเทียะ กํานันตําบลพันดุง  -   
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องกระทู้ถาม  

  ……ไม่มี…… 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

  ……ไม่มี…… 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่  

5.1 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2560  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ   - ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  13) 
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4 เทศบัญญัติ 
มาตรา 60 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอํานาจตรา
เทศบัญญัติ 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 43 กําหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 44 วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความในหมวด 4 ว่าด้วยงบประมาณ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 ต่อสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลพันดุง จะได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560   ต่อสภา
เทศบาลตําบลพันดุง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารเทศบาล
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ตําบลพันดุง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง 
หลักการ  และแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตลอดจนสถานะการคลัง ดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

เพื่อให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2560 
เหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาลตําบล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 บัญญัติให ้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสภาเทศบาลตําบลใหจ้ัดทําเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกเทศมนตรีระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรา 61 ทวิ บัญญัติให ้สภาเทศบาลตําบลมี
อํานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอเทศบัญญติังบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารทั่วไป 11,428,880 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 4,352,780 

    แผนงานสาธารณสุข 2,005,580 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 

    แผนงานเคหะและชุมชน 6,289,700 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 305,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานการเกษตร 20,000 

ด้านการดาํเนนิงานอื่น  

    แผนงานงบกลาง 10,280,260 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 35,137,200 

1.  สถานะการคลัง 
    1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

       ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  
พ.ศ.  2559  เทศบาลตําบลพันดุง มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

    1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น           24,546,444.53  บาท
    1.1.2  เงินสะสม               10,572,234.74  บาท 
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    1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม             6,968,267.24  บาท 
    1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                           จํานวน  -  โครงการ  รวม    -    บาท 
    1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน     
             จํานวน  3  โครงการ                               รวม  1,198,723.23  บาท 
    1.1.6  เงินกู้คงค้าง                            -               บาท 
    2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2559 
    (1)  รายรับจริงทั้งสิน้ 17,011,305.14  บาท  ประกอบด้วย  
          หมวดภาษีอากร                  138,887.95  บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต            256,361.20  บาท 
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           224,226.72  บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  -         บาท 
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    9,230      บาท 
          หมวดรายได้จากทุน      -         บาท       

หมวดภาษีจัดสรร     11,263,596.27 บาท 
                                หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                     5,119,003     บาท 
    (2)  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ 8,515,335      บาท 
    (3)  รายจ่ายจริง   จํานวน            13,509,183.28 บาท 
     ประกอบด้วย                  
          งบกลาง                              887,749.00 บาท 
          งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)   
                      6,641,968.00 บาท 

งบดําเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)        
            2,756,843.14 บาท                 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      1,132,007.82 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                                     -    บาท                  
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                      2,090,615.32  บาท                 

    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบวัุตถุประสงค ์               
5,618,886.00  บาท 

    (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที่    -       บาท 
    3.  งบเฉพาะการ 
           ประเภทกิจการประปา 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559            - รายรับจริง   1,284,776.50   บาท   
                                            - รายจ่ายจริง    875,925.76   บาท 

    กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ                  -     บาท 



๖ 
 
    เงินสะสม                                           24,803.17   บาท 
    ทุนสํารองเงินสะสม                     172,941.27   บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2559   607,615.68   บาท 
                       ทรัพย์จํานาํ                                                              -     บาท 
 

 
 

 
 
 



๗ 
 

 

 



๘ 
 

 
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาล
ตําบลพันดุง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,137,200 บาท โดยแยกอธิบายรายละเอียดตาม
แผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้นําส่งให้ทุกท่านแล้ว 
(นายกเทศมนตรี ร่วมกับ หัวหน้าสํานัก/หัวหน้ากอง ได้อธิบายเทศบัญญัติ
งบประมาณเป็นรายข้อต่อสมาชิกสภาฯ) 

ประธานสภาฯ   ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2560 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว  ลําดับต่อไปขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 47 กําหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
ขอให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเรียนเชิญยกมือ 



๙ 
 
รองประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปราย กระผมขอเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายเพื่อให้ลงมติว่า

จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
25560 หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองคําเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปรายของ นายผ่อน บรรจบพุดซา 
รองประธานสภาฯ 
มีสมาชิกรับรองคําเสนอญัตติ จํานวน 4 ท่าน (สมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
ประชุม ทั้งหมด 12 ท่าน) 

     1)นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ  สท.เขต 1 
     2)นางสาลี่  หวดสันเทียะ  สท.เขต 1 

     3)นางลําใย  ชนม์สูงเนิน  สท.เขต 2 

     4)นายวันชัย  เดสันเทียะ  สท.เขต 2 
   

ประธานสภาฯ  ขอมติให้ปิดอภิปราย 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง  9 เสียง  ไม่รับรอง  0 เสียง งดออกเสียง  3  เสียง 
 

  - พักเบรก  15  นาที - 

ประธานสภาฯ ขอมติต่อที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบล    
พันดุง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
ผู้ใดเห็นชอบให้รับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ  9  เสียง ไม่รับหลักการ  0 เสียง งดออกเสียง  3  เสียง 
  ( มีมติรับหลักการ เวลา 11.40 น. ) 
 

ประธานสภาฯ  สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 



๑๐ 
 

ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
เสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็น
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวน
ไม่น้ อยก ว่าสามคนแต่ ไม่ เกิ น เจ็ ดคน  ขอมติที่ ประชุม ว่ าจะให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน 

สมาชิก เขต 1   ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนสามคน  
(นายเรวัตร  งัดสันเทียะ)  

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกําหนดให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจํานวนสามคน ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ  9 เสียง ไม่เห็นชอบ  0 เสียง งดออกเสียง  3  เสียง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯคนที่ 1 

สมาชิก เขต 2   เสนอ นายกฤษณะ  ชีพันดุง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายวันชัย  เดสันเทียะ)  ผู้รับรอง ได้แก่  
    1.นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ  สท.เขต 1 
    2.นายเสวียน  แขนสันเทียะ สท.เขต 2 

ที่ประชุม ได้ดําเนินการลงคะแนนตามวิธีการที่ กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ผลปรากฏว่า นายกฤษณะ  ชีพันดุง  ได้รับเลือก



๑๑ 
 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 9 เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

สมาชิก เขต 2   เสนอ นางสาลี่  หวดสันเทียะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายกังวาน  แดสันเทียะ)  ผู้รับรอง ได้แก่  
    1.นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  สท.เขต 1 
    2.นายวันชัย  เดสันเทียะ  สท.เขต 2 

ที่ประชุม ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ล ง ค ะ แนนต าม วิ ธี ก า ร ที่ กํ า ห นด ไ ว้ ใ น ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ผลปรากฏว่า นางสาลี่  หวดสันเทียะ 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

สมาชิก เขต 2   เสนอ นายกังวาน  แดสันเทียะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
(นายเสวียน  แขนสันเทียะ) ผู้รับรอง ได้แก่  
    1.นายกฤษณะ  ชีพันดุง  สท.เขต 1 
    2.นางลําใย  ชนม์สูงเนิน  สท.เขต 2 

ที่ประชุม ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ล ง ค ะ แนนต าม วิ ธี ก า ร ที่ กํ า ห นด ไ ว้ ใ น ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ผลปรากฏว่า นายกังวาน  แด
สันเทียะ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 9 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

ประธานสภาฯ ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ประกอบไปด้วย 
1. นายกฤษณะ  ชีพันดุง  สท.เขต 1 

    2. นางสาลี่  หวดสันเทียะ  สท.เขต 1 
    3. นายกังวาน  แดสันเทียะ สท.เขต 2 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.3 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2560 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 
 



๑๒ 
 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 49 กําหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 

ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วนั้นทางคณะกรรมการ 
แปรญัตติก็ได้รับไปแล้ว บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ควรกําหนดวันใด ระยะเวลาเท่าใด และเสนอได้ที่ไหน 

 

รองประธานสภาฯ ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ วันที่ 16 ,17,18 สิงหาคม 
2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 24 ช่ัวโมง โดยให้
เสนอคําแปรญัตติได้ที่ ห้องสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลพันดุง 

 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ว่า เห็นชอบตามที่  นายผ่อน   บรรจบพุดซา  รอง
ประธานสภาฯ เสนอหรือไม่ 

 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 
 

5.4 เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 109 กําหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

เลขานุการฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรกในวันอังคาร ที่ 16 
สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านต้องการซักถาม  เชิญครับ 

หากไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม  ผมจะได้ขอปิดประชุม  ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนทุกท่าน และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคน 
ขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ขอปิด
ประชุมครับ  



๑๓ 
 
ปิดการประชมุเวลา 12.00 น. 

 

 ลงชื่อ       นายประเสริฐ  สวุรรณปักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       ( นายประเสริฐ  สุวรรณปกัษ์ ) 
                                                      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

    ลงชื่อ         นายเสวียน  แขนสันเทียะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (  นายเสวียน  แขนสันเทียะ ) 

ส.ท. เขต 2 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ         นายผ่อน  บรรจบพุดซา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (  นายผ่อน  บรรจบพุดซา  ) 

                                    รองประธานสภาฯ (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ            นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            (  นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ   ) 

ส.ท. เขต 1 (กรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

ลงชื่อ          นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพงศกร  ดอกสันเทยีะ) 

                                                      ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

 

  

 


