
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจาํปี 2563  

เมื่อวันท่ี  29  ธนัวาคม  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 สาลี  หวดสันเทียะ  
5 นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ ส.ท. เขต 1 เรวัตร  งัดสันเทียะ  
6 นายสันต์ิ  งัดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 ดอกดิน  ป้ันสันเทียะ  
7 นางสาลี  หวดสันเทียะ ส.ท. เขต 1 สันต์ิ  งัดสันเทียะ  
8 นางลําใย  ชนม์สูงเนิน ส.ท. เขต 2 เสวียน  แขนสันเทียะ  
9 นายกังวาน  แดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 ลําใย  ชนม์สูงเนิน  
10 นายเสวียน  แขนสันเทียะ ส.ท. เขต 2 กังวาน  แดสันเทียะ  
11 นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ เลขานุการสภาฯ ประเสริฐ  สุวรรณปักษ์  

ผู้ไมม่าประชุม  
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวันชัย  เดสันเทียะ ส.ท. เขต 2 - ขาดประชุม 
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 ทองเปลว  ใจชอบ  
6 นางสาวสุฎารกัษ์  สอ้าง ปลัดเทศบาล สุฎารักษ์  สอ้าง  
7 นางเขมอัมพร  โนมขุนทด ผู้อํานวยการกองคลัง เขมอัมพร โนมขุนทด  
8 นางสาวขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าสํานักปลัด ขนิษฐา  ทิพย์ประเสริฐ  
9 นายอิสเรศ  เตียนพลกรัง ผู้อํานวยการกองช่าง อิสเรศ  เตียนพลกรัง  
10 นางสาวภัททิยาภรณ์  บุตรวงศ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ - ลาป่วย 
11 นางสาวสมจิตร  ครึบกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี - ติดภารกิจ 
12 นายเกียรติศักด์ิ  เพชรประทุมพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกียรติศักดิ์  เพชรประทุมพร  
13 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  

 ด้วยสภาเทศบาลตําบลพันดุงได้กําหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
4 ประจําปี 2563  มีกําหนด  30  วัน โดยกําหนดวันเริ่มประชุมวันท่ี 1  
ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม  2563 ตามประกาศสภาเทศบาลตําบลพันดุง 
เรื่องกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุงประจําปี 2563  ลงวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 

 จึงได้เชิญทุกท่านเข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
2563 ในวันน้ีเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป 

  2. การประชุมวันน้ีสมาชิกสภาฯ มาประชุม 11 ท่าน ขาด ประชุม 1 ท่าน 
คือ นายวันชัย เดสันเทียะ สท.เขต 2 

  3. ในการประชุมของให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียง
มือถือหรือเปิดเป็นระบบสั่นเพ่ือให้เกียรติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ - 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี 2563  

เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563  

ประธานสภาฯ  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมเทศบาลตําบลพันดุง สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2563  ขอให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าควรจะมีการแก้ไข
ประเด็นใดหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ขอมติที่ประชุมครับ  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม  

  ……ไม่มี…… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทอ้งถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 

      ……ไม่มี…… 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

5 .1  เ สนอ เ พ่ื อรั บทราบ  รายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านของ
นายกเทศมนตรีฯ ตําบลพันดุงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงญัตติท่ีเสนอ ครับ 

นายกเทศมนตรี  ตามญัตติที่ได้เสนอสภาเทศบาลตําบลพันดุง เพ่ือรับทราบ รายงาน 
(นางสาวมณี  ใจชอบ)   แสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีฯ ตําบลพันดุงประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  ดิฉันขอรายงานฯให้สภาฯ รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานประจําปีของนายกเทศมนตรีตําบลพันดุง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

**************** 
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพันดุง ผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ดิฉัน นางสาวมณี    ใจชอบ  นายกเทศมนตรีตําบลพันดุง ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
มาตรา 48 ทศ ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจําทุกปี  ดังนั้น  ดิฉันจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

( นายกเทศมนตรี ได้รายงานรายละเอียดรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปี ให้สภาฯ รับทราบ
เรียบร้อยครบถ้วน ) 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ท่ีได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปี 

ให้สภาฯได้รับทราบรายละเอียดครับ  

- มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
- ขอให้สมาชิกยกมือ รับทราบตามที่นายกฯ รายงาน ครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

 5.2 เสนอเพ่ือรับทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงญัตติท่ีเสนอ ครับ 

นายกเทศมนตรี  ตามญัตติที่ได้เสนอสภาเทศบาลตําบลพันดุง เพ่ือรับทราบ รายงาน 
(นางสาวมณี  ใจชอบ)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน  (3)  
ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้    

“(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม   และ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนา พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ  (5)  ของข้อ  30 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  
2559  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน   
 “(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลงานติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 เทศบาลตําบลพันดุงจึงขอให้ สภาเทศบาลตําบลพันดุงพิจารณา
รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

ดิฉันขอรายงานฯให้สภาฯ รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
แยกตามยุทธศาสตร์ ท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลพันดุง ได้เริ่มดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์           
การพัฒนา  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวกําหนดเป้าหมายดําเนินการไว้ 5 ปี โดยได้จัดทําแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 -2565) แก้ไขและเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  เป็นกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ซ่ึงทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6  ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้จํานวน 
106 โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  ( นายกเทศมนตรี ได้รายงานรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ประจําปี ให้สภาฯ รับทราบเรียบร้อยครบถ้วน ) 
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ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ที่ได้รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจําปี ให้สภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดครับ  

- มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
- ขอให้สมาชิกยกมือ รับทราบตามที่นายกฯ รายงาน ครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

5.3 เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ( สํานักปลัด ) 

ประธานสภาฯ  เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงญัตติท่ีเสนอ ครับ 

นายกเทศมนตรี  ตามญัตติที่ได้เสนอสภาเทศบาลตําบลพันดุง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
(นางสาวมณี  ใจชอบ)   โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงเป็นการ

ดําเนินงานในส่วนของสํานักปลัด ดิฉันขออนุญาตให้ หน.สํานักปลัด ช้ีแจง
รายละเอียดการโอนให้ท่ีประชุมรับทราบค่ะ 

หน.สํานักปลัด  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน 
(นางสาวขนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง  

ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ด้วยสํานักปลัด  มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในการจัดซ้ือผ้าม่านบังแสงสองช้ันพร้อมอุปกรณ์  ติดต้ัง
ภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง  รายละเอียดดังนี้   

1. ผ้าม่านช่องหน้าต่างขนาด 1.55 x 2.60 เมตร จํานวน  7  ช่อง 
2. ผ้าม่านช่องแสง  ขนาด 0.80 x 1.80 เมตร    จํานวน  1  ช่อง 
3. ผ้าม่านช่องประตู  ขนาด  2.40 x 3.40 เมตร จํานวน 1  ช่อง  
รายละเอียดสืบตามบัญชีราคา  ตามท้องตลาดนอกมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) ลําดับท่ี 5  หน้าท่ี  96  นั้น 

เนื่องจากงบประมาณที่ส่วนราชการไม่ได้ต้ังไว้ในการดําเนินงาน  
จึงมีความจําเป็นในการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  มี
รายการดังต่อไปนี้ 
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โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 875,160.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 685,190.- บาท    

-  โอนลด       55,000.- บาท    
(รวมคงเหลือท้ังสิ้น     630,190.- บาท) 

  

 โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

-  จัดซ้ือผ้าม่านบังแสงสองช้ันพร้อมอุปกรณ์   ต้ังไว้ 55,000.- 
บาท เพ่ือติดต้ังภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพันดุง รายละเอียด
ดังนี้  
1. ผ้าม่านช่องหน้าต่างขนาด 1.55x2.60 เมตร  จํานวน  7  ช่อง  
2. ผ้าม่านช่องแสง  ขนาด 0.80x1.80 เมตร   จํานวน  1  ช่อง  
3. ผ้าม่านช่องประตู  ขนาด  2.40x3.40 เมตร    จํานวน  1  ช่อง   

     รายละเอียดสืบตามบัญชีราคา  ตามท้องตลาดนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 
+โอนเพิ่มเป็นเงินท้ังส้ิน  55,000.-   บาท 

  ขอเรียนช้ีแจงให้สภาฯ ได้รับทราบเพียงเท่าน้ี ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  และ  หัวหน้าสํานักปลัด  ท่ี ไ ด้ ช้ีแจง
รายละเอียดตามญัตติที่เสนอ ให้สภาฯ ได้รับทราบรายละเอียดครับ  

- มีสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่   
- ขอมติท่ีประชุมครับ  

มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติ 8  เสียง 
ไม่อนุมัติ  0 เสียง 
งดออกเสียง 3 เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- แนะนําตัวหัวหน้าส่วนราชการ  ท่ีได้ย้ายมาเข้าทํางานท่ีเทศบาล
ตําบลพันดุง จํานวน 2 ท่าน ดังน้ี 
1. นางสาวขนษิฐา  ทิพย์ประเสริฐ   หัวหน้าสํานักปลัด 
2. นางเขมอัมพร  โนมขุนทด   ผู้อํานวยการกองคลัง 

ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ กล่าวแสดงความยินดี กับ หัวหน้าส่วนราชการ    
ท่ีได้ย้ายมาเข้าทํางานท่ีเทศบาลตําบลพันดุง ท้ัง 2 ท่าน 
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ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ผมขอให้ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกทุกท่าน รักษาสุขภาพ ขอปิดประชุมครับ  

 
ปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 

                                        ลงช่ือ    นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                 ( นายประเสริฐ  สุวรรณปักษ์ ) 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพันดุง 


