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รายชื่อผู+เข+าประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
สถานท่ีประชุม ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผู+มาประชุม 
 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    ชือ่ ชือ่ ชือ่ ชือ่ ----    สกลุสกลุสกลุสกลุ    ตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0ง    ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
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ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง 
นายสุรินทรA  ธีรจามรนันทA 
นายยุทธ  แสงรุ0งเรือง 
นายสมนึก  อินทรAเผือก 
นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
นายธีระ  สัญญขันธA 
นายบุญลาภ  ทิพยAจันทรA 
นายทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
นายอุเทน  สภากร 
นายพัฒนพงศA  ฤทธิรงคA 
นายธนรัตนA  เศวตสุวรรณ 
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สุวิทยA  เป9ยผ0อง 
สุรินทรA  ธีรจามรนันทA 
ยุทธ  แสงรุ0งเรือง 
สมนึก    อินทรAเผือก 
เจริญ  เลี่ยมสุวรรณ 
ธีระ  สัญญขันธA 
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ทวีศักด์ิ  วัดอุดม 
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ธนรัตนA  เศวตสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู+ไม0มาประชุม    -ไม0มี- 
ผู+ลาประชุม นายชวนากร  เอี่ยมสอาด    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผู+ขาดประชุม -ไม0มี-    
ผู+เข+าร0วมประชุม 

ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    ชือ่ ชือ่ ชือ่ ชือ่ ----    สกลุสกลุสกลุสกลุ    ตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0ง    ลายลายลายลายมอืชือ่มอืชือ่มอืชือ่มอืชือ่    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
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นายเพทาย จินดาไทย 
 
นางสาวจุรีรัตนA  สังขพันธA 
นางชลิดา  ชูชื่น 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน+าท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 
หัวหน+าส0วนการคลัง 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
หัวหน+าส0วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่ลาํดบัที่    ชือ่ ชือ่ ชือ่ ชือ่ ----    สกลุสกลุสกลุสกลุ    ตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0งตําแหน0ง    ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่ลายมอืชือ่    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
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นางบุญมา  เทศเดช 
นางสาวนพมาศ  โคตรคําภา 
 
นายชัยวัฒนA  รักเจียม 

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 
หัวหน+าส0วนสวัสดิการสังคม 
หัวหน+าสํานักปลัด 
ผู+ช0วยผู+ใหญ0บ+านหมู0 5 
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน
หัวหน+าส0วนส0งเสริมการเกษตร 
หัวหน+าส0วนโยธา 

พิริยากร  อักโขพันธุA 
 
สุภัค  ทองย+อย 
บุญมา  เทศเดช 
นพมาศ  โคตรคําภา 
 
ชัยวัฒนA  รักเจียม 
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สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 /2557 คร้ังท่ี 1  

ประจําป9 พ.ศ. 2557 
วันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
สถานท่ีประชุม ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 



 
ก0อนเข+าระเบียบวาระ    
นายธนรัตนA  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนท0านประธานสภา ท0านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเลขานุการสภา
เทศบาล  หนองขนาน และท0านผู+มีเกียรติทุกท0านครับ วันนี้วันอังคาร ท่ี  9  ธันวาคม    
 2557  เปJนการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี     
 4/2557 คร้ังท่ี 1 ท่ีประชุมสภาพร+อมแล+ว ครบองคAประชุม ขอเรียนเชิญ    ท0าน
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน+าท่ีประธานใน                               
 ท่ีประชุมต0อไป           
ผศ.สุวิทยA เป9ยผ0อง   ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล   เรียนท0านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขนานท่ีเคารพทุกท0าน  
   วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคAประชุม มีผู+ลาประชุมหนึ่งท0านและขอ  
  ต+อนรับผู+แทนชุมชนทุกท0านท่ีได+ให+ความสนใจและเข+าร0วมฟLงการประชุม                        
   ในวันนี้ผมขอเปMดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  1111        เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่งทีป่ระธานจะแจ+งต0อทีป่ระชมุทีป่ระธานจะแจ+งต0อทีป่ระชมุทีป่ระธานจะแจ+งต0อทีป่ระชมุทีป่ระธานจะแจ+งต0อทีป่ระชมุ    
                    ----ไม0มีไม0มีไม0มีไม0มี----        
                     
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2    2    2    2                                                                เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุม    
        ----ไม0มีไม0มีไม0มีไม0มี----    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3                   3                   3                   3                   กระทู+ถามกระทู+ถามกระทู+ถามกระทู+ถาม    
            
นายบุญลาภ  ทิพยAจันทรA  ถนนลาดยางสายหลักหน+าวัดหนองหว+าชํารุดเปJนหลุมเปJนหลุม 
สมาชิกสภาเทศบาล              หลุมบ0อเทศบาลตําบลหนองขนานแก+ไขได+อย0างไรบ+าง 
นายเพทาย จินดาไทย   ถนนสายนี้อยู0ในความรับผิดชอบขององคAการบริหารส0วนจังหวัดได+ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน+าท่ี ประสานงานกับ สจ.ในพ้ืนท่ีให+ดําเนินการแล+ว งบประมาณรายจ0ายประจําป9ยัง 
นายกเทศมนตรี ไม0ประกาศใช+ท่ีผ0านมาได+ขอวัสดุยางมะตอยจากกรมทางกรมทางหลวงแต0มี 
ตําบลหนองขนาน ปLญหาในชั้นคนงานผู+ปฏิบัติงานของกรมทางหลวง 
ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง   ราษฎรตําบลหนองขนานได+รับความเดือดร+อนมานานแล+วแต0 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล เ รา ไม0 มี ง บประมาณไม0 ส ามา รถช0 วยแก+ ไ ขปLญหาความ เ ดื อดร+ อน ใ ห+                  

ราษฏรได+เพ่ือบรรเทาความเดือดร+อนผมให+ไปซ้ือยางมะตอยมาทําไม0ต+องรองบประมาณเงิน
มาเอาท่ีผม 

 
 
         /นายสุรินทรA... 
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นายสุรินทรA ธีรจามรนันทA   องคAกรปกครองส0วนท+องถ่ินเปJนระบบราชการท่ีใช+แก+ไขปLญหาความ 
รองประธานสภาเทศบาล เดือดร+อนให+ประชาชนฝากให+ข+าราชการพนักงานเทศบาลช0วยทํางานให+เปJนประโยชนAแก0

ประชาชนด+วย 
 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4                  4                  4                  4                  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล+วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล+วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล+วเสร็จเรื่องที่คณะกรรมการสภาท+องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล+วเสร็จ    
                    ----ไม0มีไม0มีไม0มีไม0มี----    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555    เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ที่เสนอใหม0ที่เสนอใหม0ที่เสนอใหม0ที่เสนอใหม0    



        5.1  5.1  5.1  5.1  พิจารณาให+ความเหน็ชอบร0างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ0ายประจาํป9 พพิจารณาให+ความเหน็ชอบร0างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ0ายประจาํป9 พพิจารณาให+ความเหน็ชอบร0างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ0ายประจาํป9 พพิจารณาให+ความเหน็ชอบร0างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ0ายประจาํป9 พ....ศศศศ....2558255825582558    
ในวารในวารในวารในวาระที ่ะที ่ะที ่ะที ่1 1 1 1 ((((ขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการขัน้รบัหลักการ))))    

ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง   นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนานได+เสนอญัตติร0างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ0ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2558 ขอเชิญเลขานุการสภา 
   เทศบาลตําบลหนองขนาน 
นายธนรัตนA เศวตสุวรรณ   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  
เลขานุการสภาเทศบาล  13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 บัญญัติว0า งบประมาณประจําป9ของเทศบาลต+อง 
   ตราข้ึนเปJนเทศบัญญัติ ถ+าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม0ทันป9ใหม0 ให+ใช+เทศ  
  บัญญัติงบประมาณป9ก0อนนั้นไปพลาง ถ+าในป9ใดจํานวนเงินซ่ึงได+อนุญาตไว+   
 ตามงบประมาณปรากฏว0าไม0พอสําหรับการใช+จ0ายประจําป9ก็ดี หรือมีความ    จําเปJน
ท่ีจะต+องต้ังรายรับหรือรายจ0ายข้ึนใหม0ในระหว0างป9ก็ดี ให+ตราข้ึนเปJน    เทศบัญญัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว0าด+วยข+อบังคับการประชุม 
   สภาท+องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ข+อ 47   
  ความว0า ในการพิจารณาญัตติร0างข+อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให+ท่ีประชุมสภา   
 ท+องถ่ินปรึกษาในหลักการแห0งร0างข+อบัญญัติและลงมติว0าจะรับหลักการแห0ง    ร0าง
ข+อบัญญัตินั้นหรือไม0 หากมีสมาชิกสภาท+องถ่ินประสงคAจะอภิปราย ห+าม    ไม0ให+ลงมติก0อนท่ี
สมาชิกสภาท+องถ่ินได+อภิปรายในเร่ืองนั้นพอสมควรแล+ว 
ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง   บัดนี้ นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน ได+เสนอญัตติขอความประธานสภาเทศบาล
  เห็นชอบร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9 พ.ศ.2558 ให+สภา   
 พิจารณาให+ความเห็นชอบในหลักการขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนอง    ขนาน
ได+ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร0างเทศบัญญัติฯ 
นายเพทาย  จินดาไทย   ได+ชี้แจงหลักการและเหตุผลของร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน+าท่ี ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีตําบล   ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496       หนอง
ขนาน   (รวมท้ังท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552)  มาตรา 65 บัญญัติว0า   
  งบประมาณประจําป9ของเทศบาลต+องตราข้ึนเปJน เทศบัญญัติ ถ+าเทศบัญญัติ   
 งบประมาณออกไม0ทันป9ใหม0 ให+ใช+เทศบัญญัติ งบประมาณป9ก0อนนั้นไปพลาง 
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     ถ+าในป9ใดจํานวนเงินซ่ึงได+อนุญาตไว+ตามงบประมาณปรากฏว0าไม0พอ 
   สําหรับการใช+จ0ายประจําป9ก็ดี หรือมีความจําเปJนท่ีจะต+องต้ังรายรับหรือ  
  รายจ0ายข้ึนใหม0ในระหว0างป9ก็ดี ให+ตราข้ึนเปJนเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม                   
   บัดนี้ ถึงเวลาท่ีเทศบาลตําบลหนองขนาน ต+องจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ0ายประจําป9 พ.ศ.2558 เพ่ือนํางบประมาณไปใช+ให+เกิดประโยชนAในการพัฒนาตาม
นโยบายของผู+บริหารท่ีแถลงไว+ต0อสภาแห0งนี ้

 
  1.สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ0ายท่ัวไป 



 ในป9งบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลหนอง
ขนาน มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  42,933,017.37 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม   27,244,410.05 บาท 
   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 13,728,412.14 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว+แบบก0อหนี้ผูกพันและยังไม0ได+เบิกจ0าย 
    จํานวน – โครงการ รวม - บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได+กันเงินไว+โดยยังไม0ได+ก0อหนี้ผูกพัน 
    จํานวน – โครงการ รวม - บาท 
   1.1.6 เงินกู+คงค+าง  รวม - บาท 
 2.การบริหารงบประมาณ ในป9งบประมาณ 2556 
   (1) รายรับจริง จํานวน 35,377,844.39 บาท ประกอบด+วย 
        หมวดภาษีอากร      274,729.35  บาท 
                 หมวดค0าธรรมเนียม ค0าปรับและใบอนุญาต   36,352.60 บาท 
        หมวดรายได+จากทรัพยAสิน      307,789.42 บาท 
        หมวดรายได+เบ็ดเตล็ด           159,400 บาท 
        หมวดรายได+ลงทุน               1,550 บาท 
        หมวดภาษีจัดสรร           16,371,196.02 บาท 
        หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                         6,733,995 บาท 
   (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให+โดยระบุวัตถุประสงคA 11,492,832 บาท 
             (3) รายจ0ายจริง จํานวน 8,254,585.29 บาท ประกอบด+วย 

      งบกลาง            547,719 บาท 
        งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค0าจ+างชั่วคราว) 4,224,581   บาท 
        งบดําเนินการ(หมวดค0าตอบแทนใช+สอยและวัสดุและหมวดค0า

สาธารณูปโภค)     2,673,685.29 บาท 
         งบลงทุน(หมวดค0าครุภัณฑAท่ีดินและสิ่งก0อสร+าง     0.00 บาท 
         งบรายจ0ายอื่น(หมวดรายจ0ายอื่น)      0.00 บาท 
         งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)         808,600 บาท 
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   (4) รายจ0ายท่ีจ0ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให+โดยระบุวัตถุประสงคA 
            11,492,832 บาท 
   (5) มีการจ0ายขาดสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ 
        2,292,631.25  บาท 
 
    คําแถลงงบประมาณ ประจําป9งบประมาณ 2558  
  2222....1    1    1    1    รายรับรายรับรายรับรายรับ        รายรับจรงิรายรับจรงิรายรับจรงิรายรับจรงิ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    
                    ป9 ป9 ป9 ป9 2556255625562556    ป9 ป9 ป9 ป9 2557255725572557    ป9 ป9 ป9 ป9 2558255825582558 รายได+จัดเก็บเอง  
    หมวดภาษีอากร           274,729.35    216,000   243,000         

   หมวดค0าธรรมเนียมค0าปรับและใบอนุญาต  
         36,352.60     57,400     91,000 
    หมวดรายได+จากทรัพยAสิน 307,789.42  164,000   284,000 



     หมวดรายได+เบ็ดเตล็ด       159,400    130,000    140,000 
    รายได+จากทุน            1,550          0.00        2,000 
    รวมรายได+จัดเก็บเอง      779,821.37     567,400    760,000 
  รายได+ท่ีรัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องคAกรปกครองส0วนท+องถ่ิน 
    หมวดภาษีจัดสรร    16,371,196.02    10,801,340  8,764,300 
  รวมรายได+ท่ีรัฐบาลเก็บแล+วจัดสรรให+องคAกรปกครองส0วนท+องถ่ิน 
           16,371,196.02  10,801,340  18,764,300    
 รายได+ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให+องคAกรปกครองส0วนท+องถ่ิน 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,733,995      6,429,765     8,234,000     
 รวมรายได+ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให+องคAกรปกครองส0วนท+องถ่ิน 
     6,733,995      6,429,765     8,234,000     
   รวมรวมรวมรวม        23232323,,,,885885885885,,,,012012012012....39     1739     1739     1739     17,,,,798798798798,,,,505   27505   27505   27505   27,,,,688688688688,,,,300300300300    
 
 2222....2 2 2 2 รายจ0ายรายจ0ายรายจ0ายรายจ0าย        รายจ0ายจรงิรายจ0ายจรงิรายจ0ายจรงิรายจ0ายจรงิ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    
                    ป9 ป9 ป9 ป9 2556255625562556    ป9 ป9 ป9 ป9 2557255725572557    ป9 ป9 ป9 ป9 2558255825582558    
  จ0ายจากงบประมาณ 
 งบกลาง   547,719 1,111,000 1,177,400 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค0าจ+างประจําและค0าจ+างชั่วคราว) 
     5,224,581     8,304,640    10,437,600 
 งบดําเนินการ(หมวดค0าตอบแทนใช+สอยและวัสดุและหมวดค0าสาธารณูปโภค) 
     2,673,688.29 5,956,700   5,985,980 
 งบลงทุน(หมวดค0าครุภัณฑAท่ีดินและสิ่งก0อสร+าง) 
           0.00         1,455,000   7,450,100 
 งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 
     808,600     947,600 1,474,500 
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 งบรายจ0ายอื่น(หมวดรายจ0ายอื่น) 
          0.00        15,000   1,119,200 
  รวมรายจ0ายจากงบประมาณ รวมรายจ0ายจากงบประมาณ รวมรายจ0ายจากงบประมาณ รวมรายจ0ายจากงบประมาณ     
                                                8888,,,,254254254254,,,,588588588588....29  1729  1729  1729  17,,,,789789789789,,,,940 27940 27940 27940 27,,,,644644644644,,,,780780780780          

        
 3. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร0างเทศบัญญัติรายจ0ายประจําป9งบประมาณ 

2558 ของเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 ด+านบริหารงานท่ัวไป        ยอดรวม 
 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป   9,526,200 บาท 
 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,571,000 บาท 
 ด+านบริการชุมชนและสังคม 
 1.แผนงานการศึกษา   5,276,780 บาท 
  2.แผนงานสาธารณสุข      478,600 บาท 
 3.แผนงานเคหะและชุมชน  3,651,200 บาท 
 4.แผนงานสร+างความเข+มแข็งของชุมชน    346,700 บาท 
 5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 285,000 บาท 



 6.แผนงานสังคมสงเคราะหA       854,900 บาท 
 ด+านการเศรษฐกิจ 
 1.แผนงานการเกษตร        3,477,000 บาท 
 ด+านการดําเนินการอื่น 
 1.แผนงานงบกลาง         1,177,400 บาท 
   งบประมาณรายจ0ายท้ังสิ้น      27,644,780 บาท 
    
   เพ่ือปฏิบัติหน+าท่ีในการพัฒนาท+องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 และเพ่ือนํางบประมาณไปใช+ในการพัฒนา
ให+บรรลุตามนโยบายท่ีแถลงไว+ต0อสภา 

ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง   ขอให+สมาชิกสภาทุกท0านช0วยกันตรวจสอบร0างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ0ายประจําป9 2558 ท่ีได+เสนอมา หากท0านใดประสงคAจะอภิปรายก็ขอให+

ยกมือข้ึน 
นายอุเทน  สภากร   เรียนท0านประธานสภาจากคําแถลงงบประมารรายจ0ายประจําป9  
สมาชิกสภาเทศบาล 2558 ของนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน เทศบาลตําบลหนองขนานมีงบประมาณ

รายจ0ายประจําป9 2558 จํานวน 27,644,780 บาท เปJนงบลงทุน(หมวดค0าครุภัณฑA
ท่ีดินและสิ่งก0อสร+าง) จํานวน 7,450,100 บาท คิดเปJน 26.95 % ของงบประมาณ
รายจ0ายประจําป9 
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 และงบลงทุนดังกล0าวจํานวน 7,450,100 บาท เปJนหมวดค0าครุภัณฑA 3,083,500 บาท 
ท่ีดินและสิ่งก0อสร+าง 4,366,600 บาท 

 ค0าท่ีดินและสิ่งก0อสร+าง คิดเปJน                                                                  
ของงบประมาณรายจ0ายประจําป9    

  ค0าครุภัณฑAคิดเปJน                                                                                                     
 
 ของงบประมาณรายจ0ายประจําป9 
   จากการท่ีเทศบาลตําบลหนองขนานไม0มีสภาเทศบาลไม0มีนายกเทศมนตรีเปJน

เวลา 2 ป9 แต0ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9 2558 จัดงบประมาณค0าท่ีดิน
และสิ่งก0อสร+างไว+เพียง 4,366,600 บาท เท0ากับ 15.80 % ของงบประมาณรายจ0าย
ประจําป9เท0านั้น และจัดงบประมาณลงไปท่ี 2 – 3 หมู0บ+านเท0านั้นไม0กระจายตัวไปยัง
หมู0บ+านอื่นท่ีมีถึง 13 หมู0บ+าน ซ่ึงต0างก็รอการจัดทํางบประมาณรายจ0ายประจําป9นี้
เช0นเดียวกัน จึงขอให+สภาพิจารณาด+วย 

นายบุญลาภ ทิพยAจันทรA   ส0วนราชการอื่น ๆ ต้ังงบประมาณไว+ซ้ําซ+อนกัน เช0น ค0าวัสดุต0าง ๆ  
สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณในด+านความเข+มแข็งของชุมชนมีน+อยมาก อปพร.เดิมเรามีความเข+มแข็งมาก 

ปLจจุบันต+องไปอาศัยองคAการบริหารส0วนตําบลโพไร0หวาน ช0วยดําเนินกิจกรรมให+ 
นายยุทธ แสงรุ0งเรือง   มีข+อสังเกตว0า มีการต้ังงบประมาณค0าใช+จ0ายในการเลือกต้ังไว+และมี 
สมาชิกสภาเทศบาล การต้ังงบประมาณเงินเดือนค0าตอบแทนเงินประจําตําแหน0ง ค0าตอบแทนเลขานุการท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรีไว+ ซ่ึงยังไม0มีกําหนดว0าจะมีการเลือกต้ังและวิธีการสรรหาตําแหน0ง

= 4,366,600 x 100 =15.80 % 
      27,644,780 

= 3,083,500 x 100 =11.15 %         
   27,644,780 



เหล0านี้แต0อย0างใดจึงมีความจําเปJนต+องต้ังงบประมาณเปJนค0าใช+จ0ายเหล0านี้หรือไม0ประการ
ใด 

   เทศบาลตําบลหนองขนานมียุทธศาสตรAการท0องเท่ียวเก่ียวกับถ่ินสมเด็จพระ
เจ+าแตงโมและแหล0งท0องเท่ียวชายทะเลแต0มีการต้ังงบประมาณเก่ียวกับเร่ืองเหล0านี้น+อย
มาก 

นายสุรินทรA ธีรจามรนันทA   พิจารณาจาการต้ังงบประมาณจะเห็นว0าเปJนรายจ0ายประจําค0อนข+าง 
รองประธานสภาเทศบาล สูงมากเปJนงบลงทุนตํ่าและงบลงทุนยังเปJนพวกครุภัณฑAอีกไม0ใช0น+อย 
นายสมนึก  อินทรAเผือก   เงินอุดหนุนท่ีส0วนราชการต0าง ๆ ให+ฝYายบริหารพิจารณาอย0าให+มี 
สมาชิกสภาเทศบาล การซํ้าซ+อนกัน 
นายอุเทน สภากร   เทศบาลตําบลหนองขนานเราควรใช+เงินงบประมาณให+ท่ัวท้ังตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม0กระจุกตัว ให+งบประมาณกระจายไปท่ัวทุกหมู0บ+านในตําบลหนองขนาน 
นายสุรินทรA ธีรจามรนันทA   ผมเห็นด+วยกับท0าน สท.อุเทน สภากร และแผนพัฒนา 3 ป9 เราได+ 
รองประธานสภาเทศบาล จัดลําดับความสําคัญไว+แล+ว 
ท่ีประชุมสภา   รับทราบ 
ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง   เชิญนายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายเพทาย จินดาไทย   การต้ังงบประมาณรายจ0ายประจําป9 พ.ศ.2558 เทศบาลได+ต้ัง 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน+าท่ี งบประมาณไว+โดยยึดหลักตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการของกรม 
นายกเทศมนตรี ส0งเสริมการปกครองท+องถ่ินท่ีเก่ียวข+องท่ีกําหนดไว+ 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยA เป9ยผ0อง   เมื่อท่ีประชุมได+อภิปรายกันพอสมควรแล+ว ประธานได+ถามท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ว0ามีผู+ใดประสงคAจะอภิปรายอีกหรือไม0 ปรากฏว0าไม0มีผู+ใดประสงคAอภิปราย 
   ถามท่ีประชุมสภามีผู+ใดเห็นควรรับหลักการร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย

ประจําป9 พ.ศ.2558 ให+ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทAรับหลักการร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0าย

ประจําป9 พ.ศ.2558   
ผศ.สุวิทยA เป9ยผ0อง   ถามมติท่ีประชุมอีกคร้ังหนึ่ง ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู+ใดไม0เห็นควรรับหลักการร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9 พ.ศ.2558 ให+

ยกมือข้ึน 
ท่ีประชุมสภา   ยกมือไม0รับการร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9 พ.ศ.2558 

จํานวน  -  คน 
ผศ.สุวิทยA เป9ยผ0อง   สรุปมติท่ีประชุมสภา ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผลการลงมติในการพิจารณารับหลักการแห0งร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9

งบประมาณ พ.ศ.2558 ปรากฏว0ามีผู+ลงมติเห็นชอบให+รับหลักการร0างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ0ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2558  ไม0เห็นชอบให+รับหลักการร0างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน – คน จึงเปJนอันว0า 
สภาเทศบาลตําบลหนองขนานรับหลักการร0างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ0ายประจําป9
งบประมาณ พ.ศ.2558 ด+วยคะแนนเสียงเอกฉันทA 



   และเพ่ือให+การดําเนินการประชุมพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติในข้ันตอน
ต0อไปเปJนไปด+วยความเรียบร+อย สภาได+แต0งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว+แล+วจํานวน 5 
ท0าน ได+แก0 

   1. นายพัฒนพงศA  ฤทธิรงคA ประธานกรรมการแปรญัตติ 
   2. นายอุเทน  สภากร  กรรมการ 
   3. นายบุญลาภ ทิพยAจันทรA กรรมการ 
   4. นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ กรรมการ 
   5. นายชวนากร เอี่ยมสอาด กรรมการ 
  กําหนดรับคําแปรญัตติไม0น+อยกว0า 24 ชั่วโมง 
   จึงขอให+สภาร0วมกันกําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติว0าจะรับคําแปรญัตติต้ังแต0

เมื่อใดถึงเมื่อใด 
ท่ีประชุมสภา   ปรึกษาหารือกันแล+วให+กําหนดระยะเวลารับคําแปรญัตติมีกําหนด 5 วัน ในวันท่ี 

10 – 14 ธันวาคม 2557 เวลาต้ังแต0 08.30 - 16.30 น.              ณ ห+อง
ประชุมเทศบาลตําบลหนองขนาน 
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ผศ.สุวิทยA เป9ยผ0อง   ขอขอบคุณท0านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท0านท่ีได+เสียสละเวลามาร0วม 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมในวันนี้ซึ่งการประชุมเปJนไปด+วยความเรียบร+อยและขอให+คณะกรรมการแปรญัตติ

ได+ปฏิบัติหน+าท่ีตามวันเวลาท่ีกําหนดต0อไป 
ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ 6666        เรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆเรือ่งอืน่ๆ    
                ----ไม0มีไม0มีไม0มีไม0มี---- 
    

เลิกประชุมเวลา  12.40 น. 
 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      ธนรัตนA  เศวตสุวรรณ              ผู+บันทึกรายงานการประชุม 
   (นายธนรัตนA  เศวตสุวรรณ) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

  
 
 

 (ลงชื่อ)            สุวิทยA  เป9ยผ0อง                                
                                           (ผศ.สุวิทยA  เป9ยผ0อง) 
                              ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม 
             สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป9 พ.ศ.2558 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธA 2558 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


