
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563 (ครั้งท่ี 2)    
เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตําบลพันดุง 
ผู้มาประชมุ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายพงศกร  ดอกสันเทียะ ประธานสภาฯ พงศกร  ดอกสันเทียะ  
2 นายผ่อน  บรรจบพุดซา รองประธานสภาฯ ผ่อน  บรรจบพุดซา  
3 นายกฤษณะ  ชีพันดุง ส.ท. เขต 1 กฤษณะ  ชีพันดุง  
4 นายเรวัตร  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 เรวัตร  งัดสันเทียะ  
5 นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ ส.ท. เขต 1 ดอกดิน  ป้ันสันเทียะ  
6 นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สันต์ิ  งัดสันเทียะ  
7 นางสาลี  หวดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สาลี  หวดสันเทียะ  
8 นางลําใย  ชนม์สูงเนิน ส.ท. เขต 2 ลําใย  ชนม์สูงเนิน  
9 นายกังวาน  แดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 กังวาน  แดสันเทียะ  
10 นายวันชัย  เดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 วันชัย  เดสันเทียะ  
11 นายเสวียน  แขนสันเทียะ ส.ท. เขต 2 เสวียน  แขนสันเทียะ  
12 นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  สุวรรณปักษ์  

ผู้ไมม่าประชุม  
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางสาวมณี  ใจชอบ นายกเทศมนตรี มณี  ใจชอบ  
2 นายสงบ  จ่าพันดุง   รองนายกเทศมนตรี สงบ  จ่าพันดุง  
3 นายธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  โปร่งสันเทียะ  
4 นางสาวกัญญา  เจพันดุง เลขานุการนายก กัญญา  เจพันดุง  
5 นางทองเปลว  ใจชอบ ท่ีปรึกษานายก เปลว  ใจชอบ  
6 นางสาวสุฎารกัษ์  สอ้าง ปลัดเทศบาล สุฎารักษ์  สอ้าง  
7 นางสาวอําไพ  สุขสงวน ผู้อํานวยการกองคลัง อําไพ  สุขสงวน  
8 นายอิสเรศ  เตียนพลกรัง ผู้อํานวยการกองช่าง อิสเรศ  เตียนพลกรัง  
9 นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์  
10 นางสาววารี  ลุ่มกลาง รก.หัวหน้าสํานักปลัด วารี  ลุ่มกลาง  
11 นางนรินทร์พร  ชินบดี รก.ผอ.กองการศึกษา นรินทร์พร  ชินบดี  
12 นางสาวสมจิตร  ครึบกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี สมจิตร  ครึบกระโทก  
13 นายเกียรติศักด์ิ  เพชรประทุมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกียรติศักดิ์ เพชรประทุมพร  
14 นายณัฏฐโชติ  มีใจ นักจัดการงานทั่วไป ณัฏฐโชติ  มีใจ  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เลขานุการสภาฯ เม่ือได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายช่ือผู้มาประชุม พบว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
  1. เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง นายกเทศมนตรี ปลัด ทต.

พันดุง หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ทุกท่าน  
 ด้วยสภาเทศบาลตําบลพันดุง  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 ไปแล้วใน สมัย
ประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563  เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 และ
ได้มีกําหนดการย่ืนคําแปรญัตติ ในวันที่ 17 ,18 และ 19 สิงหาคม 2563 
ซ่ึงคณะกรรมการได้ส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
มาเป็นท่ีเรียบร้อย จึงได้เชิญทุกท่านเข้าประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563 (ครั้งท่ี 2) ในวันนี้เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2564 ในวาระต่อไป 

  2. การประชุมวันน้ีสมาชิกสภาฯมาประชุมครบถ้วน ไม่มีสมาชิกสภาฯ ลา
ประชุม 

  3. ในการประชุมของให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียง
มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพ่ือให้เกียรติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563  เม่ือ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมเทศบาลตําบลพันดุง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าควรจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมครับ  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  

  ……ไม่มี…… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

 4 .1  รายงานผลการรับ คําแปรญัตติและรายงานมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายดอกดิน  ป้ันสันเทียะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
รายงานผลการรับคําแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง 

นายดอกดิน ปั้นสันเทียะ  เรียน    ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและ 
ประธานกรรมการแปร  ผู้เข้าประชุมทุกท่านตามที่สภาเทศบาลตําบลพันดุง ในการประชุม สมัย 
ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ   ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีมติเลือกประธานและ
เลขานกุารคณะกรรมการแปรญตัติ ประกอบไปด้วย. 

1) นายดอกดิน ปัน้สนัเทียะ    สมาชิก เขต.1    เป็นประธานกรรมการฯ 
2) นายกงัวาน  แดสนัเทียะ   สมาชิก เขต.2   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
3) นายเสวียน  แขนสนัเทียะ   สมาชิก เขต.2    เป็นกรรมการ 

เน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมถงึฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554  

ข้อ 50 กําหนดว่า เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว 
จะต้องเสนอร่างข้อบญัญตัินัน้ตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทัง้รายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เก่ียวด้วยกับการแปรญัตตินัน้เป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ ด้วย และให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนัน้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบส่ีชัว่โมงก่อนวนัประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถ่ินด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชีแ้จงข้อ
สงสยัตา่งๆ เก่ียวกบัรายงานนัน้  

คณะกรรมการแปรญตัติฯ จงึขอรายงานผลการรับคําแปรญัตติฯ
และมติท่ีประชมุคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดงันี ้

1). ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 มีมติให้กําหนดระยะเวลา
ย่ืนคําแปรญัตติ วนัท่ี 17,18 และ 19 สิงหาคม 2563  เวลา    08.30 – 
16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากบั 24 ชัว่โมง โดยให้เสนอคําแปรญัตติ ได้ท่ี
ห้องสํานกัปลดั           ผลปรากฏวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว  : ไม่มีผู้เสนอ
คาํแปรญัตต ิ 
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 2). ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดําเนินการประชมุชีแ้จงและ
แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 
พ.ศ.2563 ซึ่งได้ดําเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการประชมุ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ครัง้ท่ี 2)  

 โดยมีมติให้ คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกรายการจ่าย 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเสนอท่ีประชมุสภาฯเพ่ือพิจารณา
ตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ขอมติท่ีประชุม รับทราบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้ง 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่2 พ.ศ. 2554  

   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

   ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็น
ด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก    

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกพิจารณาเสนอความเห็น ว่าเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้สรุปคําแปรญัตติไปแล้วน้ัน  

  ขอมติท่ีประชุมพิจารณาเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย ตามท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้สรุปคําแปรญัตติ ครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นด้วย(ยืนตามร่างเดิม)  9  เสียง 
ไม่เห็นด้วย         0  เสียง 

    งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาฯ) 

- พักเบรก 10 นาที - 
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5.2 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  เม่ือไม่มีการขอให้ลงมติให้มีการอภิปราย  ข้าพเจ้าจึงขอมติที่ประชุมว่าจะ
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพันดุง เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ให้ยกมือ  

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นด้วย(ยืนตามร่างเดิม)  9  เสียง 
ไม่เห็นด้วย         0  เสียง 

    งดออกเสียง  3  เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาฯ) 
     ( มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ เวลา 10.15 น. ) 

ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  9  เสียง ไม่เห็นชอบ  0  เสียง งดออกเสียง 3 
เสียง สรุปได้ว่าคะแนนเสียงข้างมากครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดให้
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพันดุง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอเชิญครับ 

สมาชิก เขต 1  เรียน    ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและ 
(นายดอกดิน ปั้นสันเทียะ)  ผู้เข้าประชุมทุกท่าน  

- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และ ผอ.กองช่างที่ดูแลเรื่องขุดลอก
เหมืองนํ้า ม.7 ครับ  

- ขอขอบคุณ ผญ.รวง ใจชอบ และรองฯกิตติ ท่ีช่วยสนับสนุน 
- ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เรื่องฝาท่อระบายนํ้า 3 จุด หน้าบ้าน

นายยน  
สมาชิก เขต 2  เรียน    ประธานสภาเทศบาลตําบลพันดุง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและ 
(นายเสวียน แขนสันเทียะ)  ผู้เข้าประชุมทุกท่าน เส้นทางของ เขต 2 เดือดร้อนมาก ทางหน้าวัด     

โคกแขวน ถนนเป็นหลุม-บ่อ ซ่ึงเป็นถนนสายหลักมีรถโดยสารวิ่ง และเด็ก
นักเรียนใช้เดินทางผ่านไปโรงเรียน ผญ.สมใจ ฝากเรื่องมาครับ ขอเป็น   
หินคลุก สัก 2 คิว  
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สมาชิก เขต 2  ผมอยากของบประมาณ เพ่ือมาซ่อมแซมทางเข้าเส้นซุ้มประตู บ้านพูนผล  
(นายวันชัย เดสันเทียะ)  ม.9 ด้วยครับ  

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ตอนนี้ยังไม่สามารถรับปาก 
(นางสาวมณี  ใจชอบ)  หรือจัดทําโดครงการใดๆได้ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ แต่ก็สั่งการให้กอง

ช่างออกดําเนินการสํารวจเส้นทางเพ่ือจัดทําโครงการเกรดเกลี่ยถนน
ภายในตําบลพันดุง ซ่ึงกองช่างก็ได้ตรวจสอบเส้นทางแล้ว แต่ยังต้องรอดู
งบประมาณว่าจะมีเหลือเท่าไหร่ และจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป  

ประธานสภาฯ   หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ก็ขอให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และ สมาชิกทุกท่าน รักษาสุขภาพ ขอปิดประชุมครับ  

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 

                                             ลงช่ือ    นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       ( นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ ) 
                                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


