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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
สถานท่ีประชุม ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ผู.มาประชุม 
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-ร4าง- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 /2557 คร้ังท่ี 2  
ประจําป; พ.ศ.2557 

วันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 
สถานท่ีประชุม ห.องประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
ก4อนเข.าระเบียบวาระ   
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   กราบเรียนเชิญท4านประธานสภาท4านสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   



เลขานุการสภาเทศบาล หนองขนานและท4านผู.มีเกียรติทุกท4านครับ วันนี้วันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 2557 เปJน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี 4/2557 คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมครบ
องคCประชุมพร.อมแล.วขอเรียนเชิญท4านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  กล4าว
เปKดประชุมสภาและดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน ต4อไป  

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาเทศบาล เ รี ย น  ท4 า นสมาชิ กสภ า เ ทศบาล ตํ า บลหนอ งขน าน ท่ี เ ค า รพ ทุ กท4 า น  วั น นี้                    

มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองคCประชุมพร.อมแล.ว และขอต.อนรับผู.แทนชุมชนทุก
ท4านท่ีได.ให.ความสนใจและเข.าร4วมรับฟMงการประชุมในวันนี้                 ผมขอเปKด
ประชุม ณ บัดนี้                                                                                                                             

ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  ระเบยีบวาระที่  1111        เรือ่ง ประธานแจ.งให.เรือ่ง ประธานแจ.งให.เรือ่ง ประธานแจ.งให.เรือ่ง ประธานแจ.งให.ทีป่ระชมุทราบทีป่ระชมุทราบทีป่ระชมุทราบทีป่ระชมุทราบ    
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   วันนี้เปJนการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน สมัยสามัญท่ี ประธานสภาเทศบาล
  4/2557  คร้ังท่ี 2 ขอเชิญท4านเลขานุการสภาครับ  
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   ท4านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท4าน           
เลขานุการสภาเทศบาล ท4านนายกเทศมนตรี  หัวหน.าส4วนราชการและผู.เข.าร4วมประชุม ทุกท4านครับ 

          สําหรับวันนี้เปJนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4/2557 คร้ังท่ี 2 เพ่ือ  
          พิจารณาร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.  

2558 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ สืบเนื่องจากสภา
 เทศบาลตําบลหนองขนาน ได.ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/2557 คร้ังท่ี 1  เมื่อวัน
อังคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 ท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ 

เปJนเอกฉันทCรับหลักการร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป;งบประมาณ  พ.ศ.
2558 และสภาฯ แห4งนี้ได.กําหนดให.คณะกรรมการแปรญัตติรับคําเสนอแปรญัตติในวันท่ี 
10 - 14 ธันวาคม  2557 ต้ังแต4เวลา 08.30-16.30 น. ในช4วงระยะเวลารับเสนอคํา
แปรญัตติมีผู.ยื่นคําแปรญัตติ 
และสงวนคําแปรญัตติ จํานวน 6 ราย ได.แก4 
1.นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   สมาชิกสภาฯ 
2.นายอุเทน  สภากร  สมาชิกสภาฯ 
3.นายสุรินทรC  ธีรจามรนันทC สมาชิกสภาฯ 
4.นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ สมาชิกสภาฯ 
5.นายบุญลาภ  ทิพยCจันทรC สมาชิกสภาฯ 
6.นายเพทาย จินดาไทย  นายกเทศมนตรีตําบลหนองขนาน 

/ท่ีประชุม... 
-2- 
 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2    2    2    2                                                เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 4 4 4 ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 1111    
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง           รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4/2557 คร้ังท่ี 1 มีจํานวน                   
ประธานสภาเทศบาล        8 หน.า ขอให.ท่ีประชุมช4วยพิจารณาด.วยครับ เมื่อไม4มีสมาชิกท4านใดขอแก.ไขถือ    
          ว4า ท่ีประชุมให.ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครับ    
ท่ีประชุมสภา รับรองรายงานการประชุม        
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3                   3                   3                   3                   กระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถามกระทู.ถาม    
        ----ไม4มีไม4มีไม4มีไม4มี----    
ระระระระเบียบวาระที่เบียบวาระที่เบียบวาระที่เบียบวาระที่    4               4               4               4               เรื่องที่คณะกรรมการเรื่องที่คณะกรรมการเรื่องที่คณะกรรมการเรื่องที่คณะกรรมการที่ทีท่ี่ที่สภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล.วเสร็จสภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล.วเสร็จสภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล.วเสร็จสภาท.องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล.วเสร็จ    
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง           สภาเทศบาลให.ต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไว.จํานวน 5 ท4าน ขอเรียน 
ประธานสภาเทศบาล เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ  
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   ขอขอบคุณท4านประธานสภา เรียนท4านประธานสภา สมาชิกสภา  
ประธานคณะกรรมการ และผู.เข.าร4วมประชุมทุกท4านครับ ในข้ันการรับคําขอแปรญัตติมีผู.ยื่นคําขอ 



แปรญัตติ แปรญัตติ จํานวน 5 ราย และผู.สงวนคําแปรญัตติไว. 1 ราย 
ท่ีประชุมสภา          รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555    เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง ที่เสนอใหม4ที่เสนอใหม4ที่เสนอใหม4ที่เสนอใหม4    
    ----    พิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พ....ศศศศ....2558 2558 2558 2558 

วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 2 2 2 2 ((((ขั้นแปรญัตติขั้นแปรญัตติขั้นแปรญัตติขั้นแปรญัตติ))))    
    ----    พิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายปรพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายปรพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายปรพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พะจําป; พะจําป; พะจําป; พ....ศศศศ....2558 2558 2558 2558 

วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 3 3 3 3 ((((ขั้นลงมติขั้นลงมติขั้นลงมติขั้นลงมติ))))    
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหนองขนานได.พิจารณารับหลักการร4าง 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป; พ.ศ.2558 ของเทศบาลตําบลหนองขนานโดย

ฝQายบริหารเปJนผู.เสนอไว.แล.ว และได.ส4งให.คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณซ่ึงสภา
เทศบาลแต4งต้ังตามคําสั่งท่ี 4/2557 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2557 ประกอบด.วย 

  1.นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC ประธานกรรมการ 
  2.นายบุญลาภ  ทิพยCจันทรC กรรมการ 
  3.นายเจริญ  เลี่ยมสุวรรณ กรรมการ 
  4.นายอุเทน  สภากร  กรรมการ 
  5.นายชวนากร  เอี่ยมสอาด กรรมการและเลขานุการ 

  ทําหน.าท่ีรับคําเสนอขอแปรญัตติและพิจารณาคําขอแปรญัตติร4างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ4ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังกล4าว ต้ังแต4วันท่ี 10 - 14 
ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติแจ.งว4าได.
พิจารณาคําเสนอขอแปรญัตติเสร็จเรียบร.อยแล.วและขอเสนอสภาเทศบาลตําบลหนอง
ขนาน เพ่ือทราบและพิจารณา ต4อไปครับ 
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ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   เชิญท4านประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ4ายประธานสภา
เทศบาล  ประจําป; พ.ศ.2558 แถลงผลการพิจารณาคําเสนอขอแปรญัตติให.สภาฯ 
 พิจารณาครับ  
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC                ผมขอรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการแปรญัตติ คือ 
ประธานคณะกรรมการ           คณะกรรมการได.รับคําแปรญัตติตามเวลาท่ีสภาฯ กําหนดแล.ว  
แปรญัตติ            ปรากฏว4ามีผู.เสนอคําแปรญัตติ จํานวน 6 ราย รวม 9 ฉบับ และฝQาย 

บ ริ ห า ร โ ด ยปลั ด เ ทศบาลปฏิ บั ติ ห น. า ท่ี น า ยก เ ทศมนต รี ตํ า บลหนอ ง ขน า น                
ได.เสนอคําแปรญัตติต้ังจ4ายข้ึนใหม4 9 รายการ เปJนเงิน 3,148,500 บาท โดยขอสงวน
คําแปรญัตติ ในส4วนของคณะกรรมการได.พิจารณาคําแปรญัตติท่ีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหนองขนานเสนอมีผลการแปรญัตติงบประมาณรายจ4ายประจําป;งบประมาณพ.ศ.
2558 ตามแผนงานและหน4วยงานตามรายละเอียดงบประมาณรายจ4ายประจําป;
งบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (สํานักปลัด) งบบุคลากร เงินเดือน 
  ฝQายการเมือง มีการแก.ไข 

 1.เงินเดือนนายก/รองนายก  ต้ังจ4ายไว. 695,600.- บาท ปรับลด 
 566,800.- บาท คงเหลือ 128,800.-  บาท 
2.เงินค4าตอบแทนประจําตําแหน4งนายก/รองนายก ต้ังจ4ายไว.  
120,000.-บาท ปรับลด 99,000.- บาท คงเหลือ 21,000.- บาท 



3.เงินค4าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังไว. จํานวน 120,000.- บาท 
ปรับลด 99,000.- บาท คงเหลือ 21,000.- บาท 
4.เงินค4าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา ต้ังไว. 199,000.- บาท ปรับลด 
89,000.- บาท คงเหลือ 110,000.- บาท 
เหตุผลเนื่องจากปMจจุบันยังไม4มีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการเลือกต้ังจึงเห็น 
ว4าเปJนการต้ังจ4ายไว.สูงเกินความจําเปJน จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ ครับ 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   คณะกรรมการฯ ได.เสนอขอปรับลดจํานวนเงินงบประมาณและ 
ประธานสภาเทศบาล เหตุผลประกอบแล.วสมาชิกท4านใดมีความเห็นเปJนอย4างอื่นหรือไม4 เมื่อไม4มีขอมตินะครับ 

ท4านผู.ใดเห็นชอบกับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC ฤทธิรงคC  งบดําเนินการมีการแก.ไขค4าตอบแทนสําหรับผู.ปฏิบัติราชการอันเปJน  
ประธานคณะกรรมการ ประโยชนCแก4 อปท.ในป; พ.ศ.2558 ในทุกส4วนราชการ ต้ังไว. จํานวน 
แปรญัตติ 567,000.-บาท ขอปรับลดจํานวน 567,000 เนื่องจากไม4ได.ส4งโครงการขอรับการ

ประเมินให.คณะกรรมการ ก จังหวัด พิจารณาตามหลักเกณฑC สําหรับของป; พ.ศ.2555 
ต้ังงบประมาณไว.ตามท่ีฝQายบริหารเสนอไม4มีการพิจารณาปรับลด หากมีการดําเนินท่ีไม4
ถูกต.องมาก4อนผู.เบิกจ4ายต.องเปJนผู.รับผิดชอบเอง 
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ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   คณะกรรมการฯ ได.เสนอขอปรับลด จํานวนเงินงบประมาณฯ  
ประธานสภาเทศบาล  เปJนเงิน  567,000.- บาท  
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC  งบบุคลากร เงินประจําตําแหน4งผู.อํานวยการกองการศึกษา  
ประธานคณะกรรมการ  กองสวัสดิการสังคมและกองส4งเสริมการเกษตร ไม4มีผู.ดํารงตําแหน4ง       แปรญัตติ
   จํานวน  3  กอง ต้ังไว.กองละ 42,000  บาท ปรับลดลงตําแหน4งละ   

40,000 บาท 3 ตําแหน4ง รวมเปJนเงิน 120,000 บาท คงเหลือต้ังไว.ตําแหน4งละ 
2,000 บาท 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  คณะกรรมการได.เสนอขอปรับลดจํานวนงบประมาณเปJน 
ประธานสภาเทศบาล เงิน 120,000 บาท 
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   ค4าใช.สอย มีการแก.ไข ค4าใช.จ4ายในการเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภา ประธาน
คณะกรรมการ  กรณีครบวาระจํานวน 100,000.- บาท ปรับลด 30,000.-  บาท คงเหลือ  
แปรญัตติ   70,000.- บาท เนื่องจากปMจจุบันยังไม4มีกฎหมายกําหนดให.มีการเลือกต้ัง 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   คณะกรรมการฯ ได.เสนอขอปรับลด จํานวนเงินงบประมาณฯ ประธานสภาเทศบาล
  เปJนเงิน 30,000.- บาท คงเหลือ 70,000.- บาท  
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   ค4าครุภัณฑC ครุภัณฑCคอมพิวเตอรCสํานักงาน จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ  
ประธานคณะกรรมการ  15,000.- บาท เปJนเงิน 60,000.- บาท ปรับลด 1 เคร่ือง เปJนเงิน 
แปรญัตติ   15,000.- บาท คงเหลือต้ังไว. 3 เคร่ือง เปJนเงิน 45,000.- บาท  

เคร่ืองสํารองไฟ ต้ังไว. 4 เคร่ือง ๆ ละ 3,000.- บาท ปรับลด 1 เคร่ือง 
คงเหลือต้ังไว. 3 เคร่ือง เปJนเงิน 9,000.- บาท 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   คณะกรรมการแปรญัตติ ได.เสนอขอปรับลดเคร่ืองคอมพิวเตอรCและ   
ประธานสภาเทศบาล  เคร่ืองสํารองไฟอย4างละ 1 เคร่ือง เนื่องจากต้ังไว.เกินความจําเปJน 



ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร.าง ค4าปรับปรุงปVายหินอ4อนชื่อเทศบาล (ปVาย 
ประธานคณะกรรมการ  เทศบาล) ต้ังไว. เปJนเงิน 60,000.- บาท ปรับลด จํานวน 60,000.- บาท  
แปรญัตติ   เนื่องจากไม4ปรากฏอยู4ในแผนพัฒนา 3 ป; 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  คณะกรรมการแปรญัตติได.เสนอขอปรับลดท้ังจํานวน  
ประธานสภาเทศบาล 60,000.- บาท  เนื่องจากไม4ปรากฏโครงการในแผนพัฒนา 3 ป; 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   งบรายจ4ายอื่น ค4าจ.างท่ีปรึกษาวิจัยประเมินผลการสํารวจความพึงประธาน
คณะกรรมการ  พอใจของประชาชน ต้ังไว. 20,000.- บาท ปรับลดลงจํานวน                           แปร
ญัตติ   20,000.- บาท  เนื่องจากหมดความจําเปJน 
ผศ.สุวิทยC เป;ยผ4อง   คณะกรรมการแปรญัตติเสนอขอปรับลดลงท้ังจํานวน  
ประธานสภาเทศบาล  20,000.- บาท เนื่องจากหมดความจําเปJน 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
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นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   แผนงานบริหารงานคลัง (กองคลัง) งบดําเนินการ ค4าใช.สอย 
ประธานคณะกรรมการ  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน ต้ังไว. 300,000.- บาท  
แปรญัตติ   ปรับลดลง จํานวน 118,000.- บาท คงเหลือต้ังไว.                                       
    จํานวน   182,000.-บาท  
ผศ.สุวิทยC เป;ยผ4อง   คณะกรรมการแปรญัตติเสนอขอปรับลดค4าใช.จ4ายลงจํานวน ประธานสภาเทศบาล 
 118,000.-บาท คงเหลือต้ังไว. 182,000.- บาท 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   งบลงทุน ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร.าง โครงการก4อสร.างถนน คสล. สาย 
ประธานคณะกรรมการ  หลักของหมู4ท่ี 13 เชื่อมหมู4ท่ี 6 ต.หนองขนาน ผิวจราจรกว.าง 4 ม.ยาว แปรญัตติ
   965 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนเทคอนกรีตไม4น.อยกว4า 3,860 ตร.ม.ไม4มี  
  ไหล4ทาง พร.อมปVายโครงการ 1 ปVาย ต้ังไว.จํานวนเงิน 2,353,600.- บาท    
 ปรับลดลง  จํานวนเงิน 892,600.- บาท คงเหลือต้ังไว.จํานวนเงิน     
 1,461,000.- บาท 
ผศ.สุวิทยC เป;ยผ4อง   คณะกรรมการแปรญัตติเสนอขอปรับลดค4าใช.จ4ายโครงการฯ ลง 
ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  892,600.- บาท คงเหลือต้ังไว.เปJนเงิน 1,461,000.- บาท 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   โครงการปรับปรุงซ4อมแซมถนนลูกรังสายทุ4งสาร-นาปQาเสือ โดยเสริม 
ประธานคณะกรรมการ  ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว.าง 3 ม. ยาว 3,000 ม.หนา 0.15 ม.พร.อมปVายแปรญัตติ
   โครงการ 1 ปVาย ต้ังไว.จํานวนเงิน 665,300.- บาท ปรับลดลงจํานวน   
  282,300.-บาท คงเหลือต้ังไว.จํานวนเงิน 383,000.- บาท 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  คณะกรรมการแปรญัตติเสนอขอปรับลดค4าใช.จ4ายโครงการลง 
ประธานสภาเทศบาล จํานวน  282,300.- บาท คงเหลือต้ังไว. จํานวนเงิน 383,000.- บาท 
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC   โครงการปรับปรุงซ4อมแซมถนนลูกรังสายบุญรอด โดยเสริมลูกรัง 
ประธานคณะกรรมการ  ขนาด ผิวจราจรกว.าง 3.5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม. พร.อมปVาย แปรญัตติ
   โครงการ 1 ปVาย ต้ังไว.จํานวนเงิน 439,800.- บาท ปรับลดลงจํานวน                        
    186,800.- บาท คงเหลือต้ังไว. จํานวนเงิน 253,000.- บาท 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  คณะกรรมการแปรญัตติเสนอขอปรับลดค4าใช.จ4ายโครงการฯ  



ประธานสภาเทศบาล ลงจํานวนเงิน 186,800.- บาท คงเหลือต้ังไว.จํานวน 253,000.- บาท 
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC    
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   สรุปได.ว4า สภาแห4งนี้มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทCตามมติผลการเลขานุการสภา
เทศบาล  พิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีให.ปรับลดค4าใช.จ4าย 
    งบประมาณรายจ4ายประจําป; 2558 จํานวน 3,148,500 บาท 
ท่ีประชุมสภา มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ นอกจากนี้มีคณะกรรมการแปรญัตติ มีข.อรายงานเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาเทศบาล   
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายพัฒนพงศC  ฤทธิรงคC  ตามท่ีได.ตรวจร4างงบประมาณรายจ4ายประจําป; พ.ศ.2558  
ประธานคณะกรรมการ โดยละเอียดพบว4ามีข.อบกพร4องเก่ียวกับการพิมพCตัวอักษรตกหล4น การพิมพC 
แปรญัตติ ตัวเลขสลับตําแหน4ง มีการพิมพCชื่อโครงการไม4ถูกต.อง ซ่ึงข.อบกพร4องดังกล4าวเปJน

ข.อบกพร4องทางด.านงานธุรการซ่ึงไม4เก่ียวข.องกับคําขอเสนอแปรญัตติ  
ดังกล4าวแต4อย4างใด จึงขออนุญาตต4อสภาฯ เพ่ือปรับแก.ไขให.มีความถูกต.อง 
ครบถ.วนต4อไป 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   เพ่ือให.ร4างข.อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้มีความครบถ.วนถูกต.อง  
ประธานสภาเทศบาล จึงขอให.สมาชิกสภาฯ ได.พิจารณาการขอแก.ไขตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแจ.ง มีท4าน

ใดเห็นเปJนอย4างอื่นหรือไม4 เมื่อไม4มีขอมติครับ ท4านใดเห็นชอบให.มีการแก.ไขโปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภา   เห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   ต4อไปเปJนการพิจารณาคําแปรญัตติร4างเทศบัญญัติงบประมาณ 
เลขานุการสภาเทศบาล รายจ4ายประจําป; 2558 จากฝQายบริหารซ่ึงขอต้ังรายจ4ายข้ึนใหม4 จํานวน 9 รายการ 

เปJนเงิน 3,148,500.-  บาท ซ่ึงนายกเทศมนตรีได.ขอสงวนคําแปรญัตติไว. 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   เชิญท4านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนอง 
ประธานสภาเทศบาล  ขนาน เสนอคาํแปรญัตติ 
นายเพทาย จินดาไทย   ตามท่ีได.เสนอขอแปรญัตติต้ังจ4ายงบประมาณข้ึนใหม4 และขอสงวน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี คําแปรญัตติไว. จํานวน 9 รายการ จํานวนเงิน 3,148,500.- บาท มี 
นายกเทศมนตรี   รายละเอียด  ดังนี้ 
ตําบลหนองขนาน   1.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล4นภาคสนามสําหรับศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน 

3 ศูนยC รวม 3 ชุด ๆ ละ 49,500.- บาท จํานวนเงิน                         148,500.- บาท 
ผศ.สุวิทยC เป;ยผ4อง   ตามท่ีฝQายบริหารได.เสนอต้ังจ4ายข้ึนใหม4ตามโครงการดังกล4าว มี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท4านใดมีความเห็นอย4างไรหรือไม4 เมื่อไม4มีผมขอมติครับ ถ.าผู.ใดเห็นชอบให.ยกมือ

 ข้ึน 
ท่ีประชุมสภา   เห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย  จินดาไทย   2.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ.งสําหรับหมู4ท่ี 5,8  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี และ หมู4ท่ี 11 รวม 3 ชุด ๆ ละ 128,000.- บาท จํานวนเงิน  
นายกเทศมนตรี   384,000.-บาท 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย  จินดาไทย   3.โครงการก4อสร.างดาดคอนกรีตคูส4งน้ําสายนานายเนือ่ง  บุญทัง  



ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี หมู4ท่ี 4  ขนาดปากคูกว.าง 1.5 ม. ก.นคูกว.าง 0.30 ม. ยาว 200 ม. จํานวน 
นายกเทศมนตรี   เงิน  70,000.- บาท  
ตําบลหนองขนาน 
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ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย  จินดาไทย   4.โครงการก4อสร.างถนน คสล.สายซอย 4 เชื่อมซอย 5 หมู4ท่ี 4  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี กว.าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม4น.อยกว4า 
นายกเทศมนตรี   1,560 ตร.ม.จํานวนเงิน 493,000.- บาท 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย จินดาไทย   5.โครงการก4อสร.างถนน คสล.สายบ.านนางผลัด  เมฆา หมู4ท่ี 5  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี กว.าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม4น.อยกว4า  
นายกเทศมนตรี   1,000  ตร.ม. จํานวนเงิน 616,000.- บาท 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย  จินดาไทย   6.โครงการก4อสร.างถนน คสล.สายดอนทราย หมู4ท่ี  8 จํานวน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี 613,000.- บาท กว.าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีเท 
นายกเทศมนตรี   คอนกรีตไม4น.อยกว4า 1,000 ตร.ม. จํานวนเงิน 613,000.- บาท 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย จินดาไทย   7.โครงการวางท4อระบายน้ําพร.อมบ4อพัก จากบ.านางสุณี ธณีเพียร  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี ถึงบ.านนางนิสา จันทรCแก.ว หมู4ท่ี 10 ระยะทาง 50 เมตร จํานวนเงิน 
นายกเทศมนตรี   88,000.- บาท 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย จินดาไทย   8.โครงการปรับปรุงท4อระบายน้ําภายในหมู4บ.าน หมู4ท่ี 11 จํานวน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน.าท่ี 526,000.- บาท ระยะทาง 250 เมตร 
นายกเทศมนตรี 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายเพทาย  จินดาไทย   9.โครงการปรับปรุงซ4อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน.าท่ี หนองขนาน จํานวน 210,000.- บาท  
นายกเทศมนตรี 
ตําบลหนองขนาน 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอมติท่ีประชุมสภาด.วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   สรุปได.ว4าสภาแห4งนี้มีมติเห็นชอบในการแปรญัตติต้ังจ4าย 
เลขานุการสภาเทศบาล  งบประมาณข้ึนใหม4ของนายกเทศมนตรีตามร4างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ4ายประจําป; 2558 เปJนจํานวน 3,148,500  บาท 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC 
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ  เมื่อท4านสมาชิกสภาฯ ได.พิจารณาให.ความเห็นชอบการแปรญัตติ 
เลขานุการสภาเทศบาล การปรับลดงบประมาณ  การปรับแก.ไขข.อบกพร4องและการปรับเพ่ิมโครงการใหม4ของ

ฝQายบริหารแล.ว เพ่ือให.ครบถ.วนสมบูรณCขอให.ท4านประธานสภาได.สอบถามมติของสภาอีก
คร้ังหนึ่งด.วยครับ 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   ขอมติขอความเห็นชอบการพิจารณาร4างเทศบัญญัติงบประมาณประธานสภาเทศบาล
  รายจ4าย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ.2558 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)ด.วยครับ    
 ท4านสมาชิกสภาเทศบาลท4านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
ท่ีประชุมสภา   มีมติเห็นชอบเปJนเอกฉันทC  
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  ขอพักการประชุม 15 นาที 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   เรียนท4านประธานสภา ท4านสมาชิกสภาทุกท4านครับ  
เลขานุการสภาเทศบาล  การพิจารณาในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ)ตามระเบียบข.อบังคับการประชุมสภา 
   ท.องถ่ินไม4มีการอภิปรายเว.นแต4ท่ีประชุมสภาจะได.ลงมติให.มีการอภิปราย                    
    ในวาระนี้ให.ท่ีประชุมสภาลงมติว4าจะให.ตราเปJนเทศบัญญัติหรือไม4ครับ 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   ต4อไปเปJนการพิจารณาให.ความเห็นชอบร4างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ4ายประจําป; พ.ศ.2558 วาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) ท4านสมาชิกสภาเทศบาล ท4านใด

เห็นชอบให.ตราเปJนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป;งบประมาณ พ.ศ. 2558 
โปรดยกมือ 

ท่ีประชุมสภา  เห็นชอบเปJนเอกฉันทC ให.ตราเปJนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ4ายประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง   เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบวาระท่ี 3 แล.วถือว4าร4างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ4าย ประจําป; พ.ศ.2558 นี้ ได.ผ4านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลแห4งนี้

แล.ว กระผมจะได.ให.ฝQายเลขานุการดําเนินการต4อไป 
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ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ ระเบยีบวาระที่ 6666        เรือ่งอืน่เรือ่งอืน่เรือ่งอืน่เรือ่งอืน่    ๆๆๆๆ    



          -ไม4มี- 
ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง  มีสมาชิกท4านใดมีเร่ืองอื่น ๆ อีกไหมครับ ถ.าไม4มีผมขอปKดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

 
เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ)       ธนรัตนC  เศวตสุวรรณ   ผู.บันทึกรายงานการประชุม 
  (นายธนรัตนC  เศวตสุวรรณ) 

   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 
 

 
 
 
   (ลงชื่อ)           สุวิทยC  เป;ยผ4อง    

      (ผศ.สุวิทยC  เป;ยผ4อง) 
       ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองขนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ สภาเทศบาลตําบลหนองขนาน มีมติรับรองรายงานการประชุมในคราวการประชุม 
             สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป; พ.ศ.2558 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธC 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


