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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3   ครั้งท่ี  3/2557 
วันท่ี 22  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ สมบัติ  บุตรเพ็ชร  
2 นายประจวบ  ประสงคดี รองประธานสภาฯ ประจวบ  ประสงคดี  
3 นายพนมไพร  บุตรเพชร สมาชิกสภา ทต.เขต1 พนมไพร  บุตรเพชร  
4 นายเยือน  ทวีฉลาด สมาชิกสภา ทต.เขต1 เยือน  ทวีฉลาด  
5 นายจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สมาชิกสภา ทต.เขต1 จิราภรณ  ยุวดีนิเวศ  
6 นางปจจรี  ประสงคดี สมาชิกสภา ทต.เขต1 ปจจรี  ประสงคดี  
7 นายอนุสรณ  ภาคเดียว สมาชิกสภา ทต.เขต2 อนุสรณ  ภาคเดียว  
8 นายศรีนิจ  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ศรีนิจ  กมลรัมย  
9 นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 สิทธิพงษ  อะภิรัมย  

10 นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภา ทต.เขต2 เสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  
11 นายทวี  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ทวี  กมลรัมย  
12 นายวรชัย  วิชัยรัมย เลขานุการสภาฯ วรชัย  วิชัยรัมย  

 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชยพล  วงษทอง นายก ทต.สองช้ัน ชยพล  วงษทอง  
2 นายสมจิต  ประจันบาล รองนายก ทต.สองช้ัน สมจิต  ประจันบาล  
3 นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ รองนายก ทต.สองช้ัน พิทยา  ยุวดีนิเวศ  
4 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
5 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
6 นายภาสวัฒน เนาวพิริยวัฒน ครู ร.ร.บานเสม็ด ภาสวัฒน เนาวพิริยวัฒน  
7 นายปฐม  สุทารัมย ผอ.ร.ร.บานเสม็ดประชาฯ ปฐม  สุทารัมย  
8 นายหัตถชัย  ถือดีย่ิง ครู ร.ร.บานหนองรักษ หัตถชัย  ถือดีย่ิง  
9 น.ส.อัญชล ี เผือกพันธ รองปลัดเทศบาลตําบลสองช้ัน อัญชลี  เผือกพันธ  

10 นางบุญสง  สุขรัตน นักบริหารการศึกษา บุญสง  สุขรัตน  
11 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
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ท่ี ช่ือ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
12 น.ส.วรรณาพร  กีรติตระกูล หัวหนาฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
13 น.ส.ก่ิงกาญจน  แตงนอย หัวหนากองชาง ก่ิงกาญจน  แตงนอย  
14 นางแสงเดือน  มวงทอง ผอ.ร.ร.บานโคลด แสงเดือน  มวงทอง  
15 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.ม.15 สุนันทา  กุมรัมย  
16 นายเอกลักษณ  วงษวาสน นักพัฒนาการทองเท่ียว เอกลักษณ  วงษวาสน  
17 น.ส.กัลยา  วงษเตมีย จนท.วิเคราะหฯ กัลยา  วงษเตมีย  
18 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
19 น.ส.นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเท่ียว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
20 นายทองสุข  โกติรัมย จนท.การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
21 นายพินิจ  จริตรัมย ผญ.ม.14 พินิจ  จริตรัมย  
22 นายอนุชา  อาณาเขต ผญ.ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
23 นายตี๋  เการัมย ผญ.ม.10 ตี๋  เการัมย  
24 นายวิโรจน  เกรัมย ผญ.ม.8 วิโรจน  เกรัมย  
25 นายสํารวล  กะรัมย ผญ.ม.5 สํารวล  กะรัมย  
26 นายสุเวทย  ศิริรัมย กํานันตําบลสองชั้น สุเวทย  ศิริรัมย  
27 นายประเสริฐ  กิรัมย ผญ.ม.13 ประเสริฐ  กิรัมย  
28 นายประกิจ  จารัมย ผญ.ม.11 ประกิจ  จารัมย  
29 นายบุญทิง  กํ่ารัมย ผญ.ม.16 บุญทิง  กํ่ารัมย  
30 น.ส.ปณาลี  สีทะโล หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ปณาลี  สีทะโล  
31 นางสุพิน  อาญาเมือง ผญ.ม.9 สุพิน  อาญาเมือง  
32 นายอัฑฒกร  ศักดิ์ศรีตระกูล ผญ.ม.4 อัฑฒกร  ศักดิ์ศรีตระกูล  
33 นายบรรทม  สุทินรัมย ผช.ผญ.ม.3 บรรทม  สุทินรัมย  
34 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  
35 นายทศพร  ปานมน นายชางโยธา ทศพร  ปานมน  
36 นางขวัญใจ  มีมาก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ขวัญใจ  มีมาก  
37 นายวิระ  เกรัมย ผญ.ม.6 วิระ  เกรัมย  
38 นายภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล ครู ร.ร.บานตาราม ภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล  
39 นางภูมิสิทธ์ิ  ชนะทะเล ผอ.รพสต.สองชั้น ภูมิสทิธ์ิ  ชนะทะเล  
40 นายขุนไกร  การงานด ี นายชางไฟฟา ขุนไกร  การงานด ี  
41 น.ส.ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง จนท.บริหารงานท่ัวไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
42 นางปญจรัตน  กรองทอง จนท.วิเคราะหฯ ปญจรัตน  กรองทอง  
43 น.ส.จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี จนท.บริหารงานทัว่ไป จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี  

 



3 
 

ผูมาประชุม 12   คน 
    ผูขาดประชุม - คน 
    ลา  - คน 
    ผูเขารวมประชุม   43 คน 
   
  เมื่อถึงเวลา  09.00  น. เลขานุการสภาฯ  ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาฯ  ที่มาประชุม
ปรากฏวามีผูมาประชุม  12  คน  ถือวาครบองคประชุม   
เลขานุการสภาฯ -  บัดน้ีไดเวลาเริ่มประชุมแลว  เพื่อเปนศิริมงคลในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ันขอ
  เรียนเชิญทานสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  สืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ีแลว 
ประธานสภาฯ -  สืบเน่ืองจากคราวประชุมครั้งที่แลว  ตามที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสองช้ันไดเสนอราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 และที่ประชุมสภาฯได
พิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวาระที่หน่ึงข้ันรับหลักการโดยไดมีมติรับหลักการไปแลว ใน
คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557  ขณะน้ี
ยังคงมีญัตติที่จะตองพิจารณาอีก 2 วาระ คือ วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที่ 3 ข้ันลง
มติ  จึงขอใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาใหแลวเสร็จ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี ๒       เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
ประธานสภาฯ -  เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายทวี  กมลรัมย  สท.เขต 2 -   เรียนทานประธานสภาฯ  กระผมนายทวี  กมลรัมย  สมาชิกสภาเขต ๒ 

ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดประชุมเมื่อ  วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    
คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3    ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗   ประจําป ๒๕๕๗   ในการประชุม   เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม ๒๕๕๗  ประชุม
คณะกรรมการมีมติรับรองการประชุมแลว   
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดประชุมเมื่อ วันที่ 21  สิงหาคม  2557  คณะ
กรรมการฯ ไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557  ที่
ประชุมคณะกรรมการมีมติรับรองการประชุมแลว   
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและรับรองตอไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2557  
  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม 2557  ตามคณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
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ท่ีประชุม -  รับรอง   
ประธานสภาฯ -  ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2557  
  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2557  ตามคณะกรรมการตรวจรายงานฯ หรือไม 
ท่ีประชุม -  รับรอง   

วาระท่ี ๓     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ประธานสภาฯ -  เชิญทานเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ – เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายก กระผมนายวรชัย  วิชัยรัมย  เลขานุการสภาฯ และ 

สมาชิกสภา เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติฯ ในวาระเสนอเพื่อทราบ
สืบเน่ืองจากที่สภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ในการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่  14  
สิงหาคม  2557  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดกําหนดใหย่ืนคําแปรญัตติภายในวันที ่18  
สิงหาคม  2557  เวลา 12.00  น. ปรากฏวามีผูเสนอแปรญัตติ จํานวน 48 ขอ ดังน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 30 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 18 ขอ ผูบริหาร – 
ไมมี – ขอพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดกําหนดนัดประชุม ในวันที่ 19  สิงหาคม  
2557  เวลา  13.00  น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  โดยมีคําเสนอแปร
ญัตติลดจํานวนเงินหรือลดรายจายรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ จํานวน 32  ขอ และคําเสนอแปรญัตติต้ังรายจายใหมหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 16 ขอ  ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นควรแกไขรางเทศบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป 
2558  ดังน้ี 

  ๑.  มติคณะกรรมการเห็นควรลดจํานวนเงิน  27   ขอ รวมเปนเงิน 3,750,000  บาท 
2.  มติคณะกรรมการเห็นควรลดจํานวนรายจาย(ตัดรายจาย)  2  ขอ  รวมเปนเงิน  
160,000  บาท 
3.  มติคณะกรรมการเห็นควรคงรายจายเดิม จํานวน 3 ขอ รวมเปนเงิน 350,000 บาท 
4.  มติคณะกรรมการเห็นควรต้ังรายจายใหมหรือเพิ่มเติมรายจาย จํานวน 16 ขอ รวมเปน
เงิน 3,910,000  บาท 
จึงแจงใหที่ประชุมรับทราบ ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

วาระท่ี ๔      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑    พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8  
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
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ประธานสภาฯ -   พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕8  เชิญทาน
เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายวรชัย  วิชัยรัมย  ผมในฐานะเลขานุการสภา  ไดนับ
จํานวนสมาชิกสภาที่เขารวมประชุมกอนจะมีการลงมติวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ปรากฏวามีผูเขาประชุม จํานวน 12 ทาน ถือวาครบองค
ประชุม แตในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทนาบและพิจารณาน้ีกํานันและผูใหญบานทั้ง 17 หมู
ไดออกจากหองประชุมไมรวมฟงการประชุม ในเบื้องตนขอแจงใหสมาชิกสภาทราบในเรื่อง
การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558  ในสวนของ
วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ สืบเน่ืองจากระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้ันแปรญัตติจะ
ขอรายงานคําเสนอการแปรญัตติและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลวตามดวย
การขอมติที่ประชุมสภา  ซึ่งมติดังกลาวทานจะเห็นดวยกับผูเสนอคําแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการแปรญัตติ หรืองดออกเสียงก็แลวแตทาน  เมื่ออธิบายในแตละขอเสร็จแลวก็จะ
ขอมติเปนรายขอเพื่อจะไดไมเกิดความสับสนของทานสมาชิก ตามเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติที่แจกใหทุกทานจะไดดูเปนรายขอ 
4.1.1  เสนอคําแปรญัตติลดจํานวนเงินหรือลดรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘ 
จํานวน 32 ขอ  มีผูเสนอ ดังน้ี  
1. นายทวี  กมลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ เสนอแปรญัตติ ขอลดรายจายหรือขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย จํานวน ๓ ขอ 
 ขอ ๑. งบดําเนินงานคาใชสอยรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปน คาจาง
เหมาลูกจางรายวันตามโครงการหมูบานสะอาด เทศบาลนาอยู (สํานักปลัด หนา๓/๓๖)  จาก
เดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑,๙๕๗,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานเกาแสนหาหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน) ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๙๕๗,๐๐๐ บาท (เกาแสนหา
หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาท
ถวน)   

ขอ ๒. งบดําเนินงานคาใชสอยรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปน คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ  (กองคลัง หนา ๘/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 1
๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึง-แสนหาหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๕๐,๐๐๐ 
บาท (หาหมื่นบาทถวน)   

ขอ ๓. งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงซอมแซม
และตอเติมอาคารและบริเวณรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา หนา ๓๓/๓๖) จากเดิม
ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) ขอลดจํานวนเงินที่ขอ
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อนุญาตจายเปนเงินจํานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียง
จํานวน  5๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)   
ตามที่ทาน สท.ทวี เสนอคําแปรญัตติมา 3 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว 

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ  ไมมี  เห็นควรลดจํานวนเงิน        

  40๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 40๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง  ผูเสนอญัตติไม
  สงวนคําแปรญัตติใด ๆ  

ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 3 ขอ ดังกลาว 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ทวี 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ทวี 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. คือเห็นดวยกับ สท.ทวี ผูเสนอแปรญัตติ และเห็นดวยกับมติ

คณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ทวี ขอมติ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  3   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  7   เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวยกับทาน สท.ทวี ที่เสนอคําแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออก เสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.ทวี และคณะกรรมการแปรญัตติ 9 เสียง ที่เสนอคําแปรญัตติ  9 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 3 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.ทวี 3 เสียง  ที่เสนอคําแปรญัตติ 

        เห็นดวย กับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ   7 เสียง  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 2 เสียง 
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ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  2. นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  เสนอแปรญัตติ ขอลดรายจายที่

ขออนุญาตจาย จํานวน ๑ ขอ  
ขอ ๑. งบลงทุนคาครุภัณฑเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ(กอง

ชาง  หนา ๒๗/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) 
โดยขอลดรายจายทั้งหมด  
ตามที่ทาน สท.อนุสรณ เสนอคําแปรญัตติมา 1 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว 
มีมติเห็นลดรายจาย – เสียง  มีมติลดจํานวนเงิน 3๐๐,๐๐๐ บาท ใหเหลือจายจํานวน         
2๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด ๆ  
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ 1  ขอ ดังกลาว  

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.
อนุสรณ ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  -   เสียง    
ประธานสภาฯ - ทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11  เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.อนุสรณ ที่เสนอคําแปรญัตติ - เสียง  

เห็นดวย กับมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ  11 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  3. นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  เสนอแปรญัตติขอลดจํานวน
เงินที่ขออนุญาตจาย จํานวน ๓ ขอ ดังน้ี 

ขอ ๑. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปน คาโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
(กองการศึกษา หนา ๑๓/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 
ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน)   

ขอ ๒. งบดําเนินงานคาใชสอยรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปน คา
โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม หนา ๒๑/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจาย
เปนเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน 
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๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๙๐,๐๐๐ บาท (เกา
หมื่นบาทถวน)   

ขอ ๓. งบดําเนินงานคาใชสอยรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการเพื่อจายเปน คา
โครงการฝกอบรมอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม หนา ๒๑/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปน
เงินจํานวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถวน ) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน  
๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน)   
ตามที่ทาน สท.เสกสรรค เสนอคําแปรญัตติมา 3 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว 
ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ- เสียง มีมติลดจํานวนเงิน 1๐๐,๐๐๐ บาท
ใหเหลือจายจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง 
ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ขอ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง   
ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด  ๆ
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 3  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.
เสกสรรค ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  4   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  7  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.

เสกสรรค และมติคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.

เสกสรรค ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.เสกสรรค ที่เสนอคําแปรญัตติ 4 เสียง 

เห็นดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  7 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 1 เสียง 
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  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.เสกสรรค ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 9 
  เสียง  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  งดออกเสียง 3 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.เสกสรรค ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ  9 เสียง 

ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 3 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  4. นายศรีนิจ  กมลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒  เสนอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน

และขอลดรายจาย จํานวน 9 ขอ ดังน้ี 
 ขอ ๑. งบดําเนินงานคาวัสดุสํานักงานเพื่อจายเปน คาวัสดุเช้ือเพลิงและ

หลอลื่น (สํานักปลัด หนา ๕/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินเปนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถวน)   

ขอ ๒. งบดําเนินงานคาสาธารณูปโภคเพื่อจายเปน คาไฟฟา (สํานักปลัด หนา ๕/
๓๖) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) โดยขอ
ลดจํานวนเงินเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียง
จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนบาทถวน) 

ขอ 3.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาจัดประชาคมตําบลและการรณรงค
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมคิดรวมทํา รวมแกไข ปญหาชุมชน (สํานักปลัด หนา 3/36) จาก
เดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) โดยขอลดจํานวน 
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 50,000 บาท (หาหมื่น
บาทถวน) 

ขอ 4.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการจัดต้ังจุดตรวจใหบริการ
ประชาชนในชวงเทศกาล (สํานักปลัด หนา 4/36) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงิน 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) โดยขอลดจํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

ขอ 5. งบลงทุนคาครุภัณฑเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นท (สํานักปลัด หนา ๖/๓๖) 
จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) โดยขดลด
รายจายทั้งหมด 

ขอ 6. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา (กองการศึกษา หนา ๓๒/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(สี่หมื่นบาทถวน) โดยขอลดรายจายทั้งหมด  
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ขอ 7.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการทัศนศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสองช้ัน (กองการศึกษา หนา 13/36) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 
10๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) โดยขอลดรายจายทั้งหมด  

ขอ 8.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ (กองการศึกษา หนา 31/36) จากเดิมที่
ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 15๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลด
จํานวนเงินเปนจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 1
๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึง-แสนบาทถวน) 

ขอ 9. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กองการศึกษา หนา 31/36) จากเดิมที่ขอ
อนุญาตจายเปนเงินจํานวน 15๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวน
เงินเปนจํานวน 5๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 1
๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึง-แสนบาทถวน) 
ตามที่ทาน สท.ศรีนิจ เสนอคําแปรญัตติมา 9 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว 

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอ ๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   3  เสียง 
   ขอ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   - เสียง  เห็นควรลดจํานวน 
   เงิน  1๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 3๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง 
   ขอ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 9 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด  ๆ
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 9  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 
และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
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  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 4. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 5. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย 2 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 6. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  1   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10  เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 7. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 8. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10   เสียง  ไมเห็นดวย 1 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 9. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
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  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 11 
  เสียง  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ  11 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 4. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ  11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 5. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ     9 เสียง 
  ไมเห็นดวย 2  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 6. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติ  1 เสียง  

เห็นดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  10 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 7. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 10 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 2 เสียง 
  ขอ 8. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ  10 เสียง 
  ไมเห็นดวย 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 9. เห็นดวย กับทาน สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ  11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  5. นายพนมไพร  บุตรเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เสนอแปรญัตติขอลด 

จํานวนเงินและขอลดรายจาย จํานวน 5 ขอ ดังน้ี 
ขอ 1.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (สํานัก

ปลัด หนา 3/36) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงิน 120,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาท
ถวน) โดยขอลดจํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 
60,000 บาท (หก-หมื่นบาทถวน) 

ขอ 2.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กอง
การศึกษา 7/36) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงิน 150,000 บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาท
ถวน) โดยขอลดจํานวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียง
จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
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ขอ 3.  งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา”สองช้ัน
คัพ” ประจําป 2558 (กองการศึกษา หนา 31/36) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงิน  
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) โดยขอลดจํานวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

ขอ 4. งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อการทองเที่ยวบริเวณองคพระ (สํานักปลัด หนา ๓๓/๓๖) จากที่ขออนุญาตจายเปนเงิน
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) โดยขดลดรายจายทั้งหมด 

ขอ 5. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (กอง
ชาง หนา ๓๕/๓๖) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่น
บาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๑50,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) ให
คงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน ๓00,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) 
ตามที่ทาน สท.พนมไพร เสนอคําแปรญัตติมา 5 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ  ๓ เสียง   
   ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   - เสียง  เห็นควรลดจํานวน
เงิน  5๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 25๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง 
ขอ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   - เสียง  เห็นควรลดจํานวน
เงิน  10๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 10๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง 
ขอ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ     - เสียง  เห็นควรลดจํานวน
เงิน 123,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 327,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ เสียง 

ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด  ๆ
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 5  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนม
ไพร และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนม

ไพร ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนม

ไพร ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
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  เห็นดวย  4   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  8  เสียง    
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 4. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนม

ไพร ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  1   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10  เสียง    
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 5. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนม

ไพร ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  3   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  8  เสียง    
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 11 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ 11 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติ  4 เสียง  

เห็นดวย 8 เสียง กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง - เสียง 
  ขอ 4. เห็นดวย กับทาน สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติ  1 เสียง  

เห็นดวย กับมตืของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   10 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 5. เห็นดวย กับทาน สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติ  3  เสียง  

เห็นดวย กับคําแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  8 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
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เลขานุการสภาฯ -  6. นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เสนอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน 

จํานวน ๗ ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน (กองคลัง หนา ๙/๓๖)  

จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวน
เงินเปนจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน)   

ขอ ๒. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปน คาวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง หนา 
๙/๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) โดยขอ
ลดจํานวนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)   

ขอ ๓. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง หนา ๙/
๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) โดยขอลด
จํานวนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)   

ขอ ๔. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการมารยาทงามสืบสาน
วัฒนธรรมไทย (กองการศึกษา หนา ๓๒/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาท
ถวน) ใหคงเหลือจายเพียงจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

ขอ ๕. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการวันหัวผักกาดขาวของดีเมือง
กระสังและงานกาชาด (กองการศึกษา หนา ๓๒/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น
บาทถวน) ใหคงเหลือจายเพียงจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

ขอ ๖. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร (กองสวัสดิการและ
สังคม หนา ๓๔/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
โดยขอลดรายจายทั้งหมด  

  ขอ ๗. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปนคาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
พัฒนาเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลสองช้ัน (กอง
สวัสดิการสังคม หนา ๒๑/๓๖) ที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสน
สองหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) ให
คงเหลือจายเพียงจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
ตามที่ทาน สท.สิทธิพงษ เสนอคําแปรญัตติมา 7 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
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   ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอ ๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   - เสียง เห็นควรต้ัง
งบประมาณคงเดิม จํานวน 50,000 บาท จํานวน ๓ เสียง 
ขอ ๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ขอ ๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   1 เสียง เห็นควรลดจํานวน
เงิน  5๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจาย 5๐,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เสียง 
ขอ ๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด ๆ 
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 7  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 
และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  8   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 4 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 4. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  3   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  6  เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 5. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติทีป่ระชุมสภา 
  เห็นดวย  10   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
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ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 6. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 
ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  1   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  10  เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 7. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  11   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 8 
  เสียง  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 4 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 10 
  เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 2 เสียง 
  ขอ 4. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติ  3 เสียง  

เห็นดวย 6 เสียง กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 3 เสียง 

ขอ 5. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ  10 
 เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี-  งดออกเสียง 2 เสียง 

  ขอ 6. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ  1 เสียง ที่เสนอคําแปรญัตติ  
เห็นดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  10 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  

  งดออกเสียง 1 เสียง 
ขอ 7. เห็นดวย กับทาน สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ  11 

 เสียง ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ -  7. นางปจจรี  ประสงคดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เสนอแปรญัตติขอลดจํานวนเงิน 

จํานวน ๓ ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบดําเนินงานคาวัสดุเพื่อจายเปนวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง หนา ๒๗/

๓๖)  จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) โดยขอ
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ลดจํานวนเงินเปนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน   
๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)   

ขอ ๒. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก
เด็กเยาวชนภายในตําบลสองช้ัน  (กองการศึกษา หนา ๓๐/๓๖) จากเดิมที่ขออนุญาตจาย
เปนเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน 
๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปด
หมื่นบาทถวน) 

ขอ ๓. งบดําเนินงานคาใชสอยเพื่อจายเปน โครงการคายเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม  
(กองการศึกษา หนา ๓๐/๓๖) จากเดิมที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอลดจํานวนเงินจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 
ใหคงเหลือเพื่อจายเพียงจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถวน) 
ตามที่ทาน สท.ปจจร ีเสนอคําแปรญัตติมา 3 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  
ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

  ขอ ๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   1 เสียง เห็นควรต้ังงบประมาณคง
 เดิม จํานวน 150,000 บาท จํานวน 2 เสียง 

  ขอ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ    1 เสียง เห็นควรต้ังงบประมาณคง
 เดิม จํานวน 150,000 บาท จํานวน 2 เสียง 

ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด  ๆ
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง 3  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ปจจรี 
ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ปจจรี 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  3   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
  เห็นดวย  8   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ปจจรี 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  1   เสียง    
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ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติทีป่ระชุมสภา 
  เห็นดวย  9   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
  สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับทาน สท.ปจรี ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 9 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 3 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับทาน สท.ปจจร ีที่เสนอคําแปรญัตติ 3 เสียง  

เห็นดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  8 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับทาน สท.ปจจรี ที่เสนอคําแปรญัตติ 1 เสียง  

เห็นดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  9 เสียง ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
  งดออกเสียง 2 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  8. กระผมนายวรชัย  วิชัยรัมย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เสนอแปรญัตติขอลดรายจาย 

จํานวน 1 ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ
สถานตําบลสองช้ัน (สํานักปลัด หนา ๓๓/๓๖) จากที่ขออนุญาตจายเปนเงินจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) โดยขดลดรายจายทั้งหมด 
ตามที่ผมไดเสนอคําแปรญัตติมา 1 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  
ขอ ๑ มีมติเห็นลดรายจาย 1 เสียง  มีมติลดจํานวนเงิน 4๐๐,๐๐๐ บาทใหเหลือจาย
จํานวน  1๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน 2 เสียง 
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ  1  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.วรชัย 
ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  3   เสียง    
ประธานสภาฯ - สมาชิกทานใดเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย  6   เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับกระผม สท.วรชัย ที่เสนอคําแปรญัตติ 3 เสียง  

เหน็ดวย กับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ6 เสียง ฯ  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  
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  งดออกเสียง 3 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12.00  น. 
เมื่อถึงเวลา 13.00  น.  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเขาประชุมตามระเบียบวาระ  ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกท่ีเขารวมแลวมีผูมา 12 คน ครบองคประชุม 
 
ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  4.1.2 คําเสนอแปรญัตติต้ังรายจายใหมหรือเพ่ิมเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป 

๒๕๕๘ จํานวน 16 ขอ โดยมีนายชยพล  วงษทอง  นายกเทศมนตรีตําบลสองชั้น รับรอง
ท้ัง 16 ขอ ดังน้ี 

 1.  นายศรีนิจ  กมลรัมย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 2 เสนอแปรญัตติขอต้ัง
รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  1  ขอ ดังน้ี 

ขอ ๑. งบลงทุนโครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6 บาน
โคลด  บริเวณเสนตะโกง ถึง ลานกีฬาหมูบาน  ถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 240,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-
2560)(กองชาง)  
ตามที่ สท.ศรีนิจ ไดเสนอคําแปรญัตติมา 1 ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  
ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ  1  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ศรีนิจ 
และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    10 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ  สท.ศรีนิจ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 10 เสียง 
ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออก 
  เสียง 2 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  2. นายพนมไพร  บุตรเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 1 เสนอแปรญัตติขอ

ต้ังรายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  3  ขอ ดังน้ี 
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ขอ ๑. งบลงทุนโครงการกอสรางถังเก็บนํ้าพรอมเครื่องกรองนํ้าด่ืม  หมูที่ 10 บาน
หนองรักษ เพื่อใชอุปโภคและบริโภคภายในหมูบาน โดยกอสรางโรงนํ้าด่ืมพรอมติดต้ังเครื่อง
กรองนํ้า งบประมาณ 150,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง)  

ขอ 2. งบลงทุนโครงการยกระดับถนนดินทางเกวียนเกา หมูที่ 10 บานหนองรักษ 
บริเวณนานายเพก ทะนงคดี ถึง สวนยางนางนี  ประเสริฐศรี ถนนขนาดกวาง 6  เมตร  นาว 
450 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 180,000 บาท(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558-2560)(กองชาง) 

ขอ 3.  งบลงทุนกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานโคก
สะอาด สายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสนามรอบกีฬากลางหมูบาน ถนนขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 85 เมตร งบประมาณ 180,000 บาท(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-
2560)(กองชาง) 
ตามที่ สท.พนมไพร ไดเสนอคําแปรญัตติมา 3  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ  3  ขอ ดังกลาว 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนมไพร 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนมไพร 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.พนมไพร 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ  สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับ  สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
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  ขอ 3. เห็นดวย กับ  สท.พนมไพร ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมมี- งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  3. กระผมนายวรชัย  วิชัยรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 1 เสนอแปรญัตติขอ

ต้ังรายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  4  ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการยกระดับถนนดิน  หมูที่ 9 บานเสม็ด บริเวณนานายพรม

ทอง  กมลรัมย ถึงคลองสงนํ้า ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร กวาง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 220,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ.2558-2560) (กองชาง)  
 ขอ 2.  งบลงทุนโครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บาน
อโณทัยบริเวณประปาหมูบานหนองแคร ไปทางบานโคกพริก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 180 
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 490,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558-2560)(กองชาง) 

  ขอ 3.  งบลงทุนโครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
หนองครอบบริเวณจากถนนคอนกรีตเดิมรอบหมูบานเช่ือมถนนทางหลวง หมายเลข 226  
ถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 470,000 
บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 

  ขอ 4.  งบลงทุนโครงการวางทอระบายนํ้า ภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานสองช้ัน จาก
ทางหลวงหมายเลข 226 ถึงแยกถนนสายบานสองช้ันถึงบานติม  วางทอระบายนํ้าขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.8 เมตร พรอมบอพัก ระยะทางยาว 120 เมตร งบประมาณ 410,000 
บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 
ตามทีผ่มไดเสนอคําแปรญัตติมา 4  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
   ขอ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง  4  ขอ ดังกลาว 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.วรชัย 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
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ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.วรชัย 
และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 3. สมาชิกทานใดเห็นดวยกบัคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.วรชัย 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 4. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.วรชัย 

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับกระผมที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับกระผมที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 3. เห็นดวย กับกระผมที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 4. เห็นดวย กับกระผมที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี  งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  4. นายทวี  กมลรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 2 เสนอแปรญัตติขอต้ัง

รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  2  ขอ  ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการซอมแซมถนน หมูที่ 13 บานสระเพลง จากชลประทาน 

ถึง โรงสูบนํ้าหมูบาน ถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า 
งบประมาณ 70,000 บาท(ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 

ขอ 2.  งบลงทุนโครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก จากบานนางสําเภา ถึง 
ศาลากลางหมูบานสระเพลง (คุมตะหมาดโปง) ถนนขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 
พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 300,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-
2560)(กองชาง)  
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ซึ่งทานนายกรับรองเพิ่มงบประมาณ ขอ 1 เปนจํานวน 140,000 บาท ตามแบบประมาณ
การกองชาง และ ขอ 2 ทานนายกรับรองงบประมาณ เพียงจํานวน 140,000 บาท ตาม
แบบประมาณการกองชาง 
ตามที่ สท.ทวี  ไดเสนอคําแปรญัตติมา 2  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติตามงบประมาณที่ผูบริหาร
รับรอง   ๓ เสียง 

ขอ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติตามงบประมาณที่ผูบริหาร
รับรอง   ๓ เสียง 
ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด ๆ  
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง  2  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ทวี และ
มติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    10 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ทวี และ

มติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ สท.ทวี ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 10 เสียง ไมเห็น
  ดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 2 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับ สท.ทวี ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง ไมเห็น
  ดวย –ไมม-ี   งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  5. นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 2 เสนอแปรญัตติขอต้ัง

รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  2  ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการปรับปรุงศาลาและถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

ศาลากลางหมูบาน หมูที่ 12 บานเสม็ดนอย งบประมาณ 70,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 

ขอ 2.  งบลงทุนโครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จาก
แยกทางหลวง 226 – คุมระกาใหญพรอมยกระดับถนนดิน ถนนขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
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180 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 490,000 บาท (ตาม
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 
ซึ่งทานนายกรับรองงบประมาณ ขอ 1 เพียงจํานวน 40,000 บาท ตามแบบประมาณการกอง
ชาง 
ตามที ่สท.เสกสรรค  ไดเสนอคําแปรญัตติมา 2  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติตามงบประมาณที่นายกรับรอง
   ๓ เสียง 

   ขอ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ผูเสนอญัตติไมสงวนคําแปรญัตติใด ๆ  
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง  2  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.เสกสรรค 
ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.เสกสรรค 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ สท.เสกสรรค ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 12 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง - เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับ สท.เสกสรรค ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  6. นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 2 เสนอแปรญัตติขอต้ัง

รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  1  ขอ  ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการขยายเขตผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานจอม 
บริเวณจากบานนางพิน – โคกสะแกแสง ถนนขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 140 เมตร พรอมวาง
ทอระบายนํ้า งบประมาณ 300,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2558-2560)(กอง
ชาง) 
ตามที่ สท.สิทธิพงษ  ไดเสนอคําแปรญัตติมา 1  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
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ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ  1  ขอ ดังกลาว 
ประธานสภาฯ - ขอมติทีป่ระชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.สิทธิพงษ 

ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    12 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง - เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ สท.สิทธิพงษ ที่เสนอคําแปรญตัติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 12 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง - เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  7. นางปจจร ี  ประสงคดี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 1 เสนอแปรญัตติขอต้ัง

รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  2  ขอ ดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการขยายเขตผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน

สองช้ัน สายหนา รพ.สต.สองช้ัน ถนนขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 90,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558-2560)(กองชาง) 

ขอ 2.  งบลงทุนโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3 บานสองช้ันโดยลาง
ทําความสะอาดระบบประปา งบประมาณ 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558-2560)(กองชาง) 
ตามที่ สท.ปจจร ี ไดเสนอคําแปรญัตติมา 2  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  

ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ขอ 2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 

ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติทั้ง  2  ขอ ดังกลาว 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ปจจร ี

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 2. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.ปจจร ี

และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 
เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    11 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ สท.ปจจร ีที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
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  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 1 เสียง 
  ขอ 2. เห็นดวย กับ สท.ปจจร ีที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 11 เสียง  
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 1 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 
เลขานุการสภาฯ -  8. นายอนุสรณ  ภาคเดียว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน เขต 2 เสนอแปรญัตติขอต้ัง

รายจายเพิ่มหรือเพิ่มเติมรายจายรางเทศบัญญัติประจําป ๒๕๕๘  จํานวน  1  ขอดังน้ี 
ขอ ๑. งบลงทุนโครงการกอสรางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน

ตาราม บริเวณจากบานนางเนย วิเทียนรัมย ไปถึงเขตโรงเรียน ถนนขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
100  เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า งบประมาณ 170,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ.2558-2560)(กองชาง) 
ตามที่ สท.อนุสรณ  ไดเสนอคําแปรญัตติมา 1  ขอ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมแลว  
ขอ ๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผูเสนอแปรญัตติ   ๓ เสียง 
ขอใหทานประธานสภาฯ ขอมติจากที่ประชุมสภาในคําแปรญัตติ  1  ขอ ดังกลาว 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภา ขอ 1. สมาชิกทานใดเห็นดวยกับคําเสนอแปรญัตติของทาน สท.อนุสรณ
และมติคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ -  นับมติที่ประชุมสภา 
  เห็นดวย    10 เสียง  ไมเห็นดวย - เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง  

สรุปมติท่ีประชุมสภา  
  ขอ 1. เห็นดวย กับ สท.อนุสรณ ที่เสนอคําแปรญัตติและมติคณะกรรมการแปรญัตติ 10 เสียง 
  ไมเห็นดวย –ไมม-ี งดออกเสียง 2 เสียง 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ - ในสวนของการแปรญัตติและคําแปรของคณะกรรมการแปรญัตติ  สภาก็ไดพิจารณาในสวน

ของวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ  เสร็จสิ้นแลว   
ท่ีประชุม - รับทราบ 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  ในเบื้องตนขออธิบายใหทราบในการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2558 เราไดพิจารณาต้ังแตวาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ  วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ 
วาระตอไปเปนวาระที่ 3 ข้ันลงมติ  คือเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตําบลสองช้ัน หรือไมเห็นชอบใหตราเทศบัญญัติฯ 
หรืองดออกเสียง ขอเชิญทานประธานสภาดําเนินการตอครับ 
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ประธานสภาฯ - ตอไปขอใหที่ประชุมสภา พิจารณาลงมติ วาระที่ 3 ข้ันลงมติ วาจะใหตราเปนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตําบลสองช้ัน สมาชิก
ทานใดเห็นชอบใหตรารางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  หรือไม ขอมติครับ 

เลขานุการสภาฯ - นับมติที่ประชุม 
  เห็นชอบ  12 เสียง 
 ไมเห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง – เสียง 

สรุปมติที่ประชุมสภา เห็นชอบใหตรารางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาล
ตําบลสองช้ัน 12 เสียง ไมเห็นชอบ –ไมม-ี งดออกเสียง –ไมม-ี  

ท่ีประชุม - รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ     - สอบถามทานใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม เชิญ สท.เยือน 
นายเยือน ทวีฉลาด สท.เขต 1 - เรียนประธานสภา สมาชิก  ตามที่ไดไปศึกษาดูงานในวันที่ 18 สิงหาคม 

2557 โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สมุนไพร) เปนโอกาสที่ดีที่ตําบลสองช้ันไดรับ
เลือกเปนแมขายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และไดอบรม
เกี่ยวกับปุยชีวภาพ ฯ ดังน้ันหากทานสมาชิกที่อยากจะเห็นกระบวนการทําปุยชีวภาพหรือทํา
แลวไดประโยชนอยางไร ก็ขอเชิญชวนใหไปดูไดที่บานผม  ตอนน้ีกําลังดําเนินการติดตอกับ
เจาหนาที่ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ของบประมาณเพิ่ม จึงแจงเพื่อใหทานสมาชิกรับทราบ
โครงการดังกลาว 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม เชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -  เรียนทานประธานสภา ฯ ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบ 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องการขอรับเงิน

อุดหนุนของ อสม. ที่ทางสมาชิกไดอนุมัติใหเบิกจายงบประมาณ จาก 10,000 บาท เปน 
15,000 บาท ซึ่งระเบียบดังกลาวจะมีการทําบันทึกขอตกลงในการขอรับเงินจากเทศบาล 
ในสวนตัวผมเองไดรับหนังสือจากผูใหญบานหรือประธาน อสม. ใหสมาชิกลงนามในบันทึก
ขอตกลงรับผิดชอบโครงการ  ซึ่งไมทราบวาเปนของทางเทศบาลหรือ รพ.สต. ผมยังไมทราบ 
แตเทาที่ดูแลวจึงอยากแจงใหทานสมาชิกทราบวาเงินที่เราอุดหนุน อสม.หมูบานละ 15,000 
บาท เปนงบที่เราอนุมัติใหเบิกจายได  หนังสือที่แจงวายังขาดบันทึกขอตกลงรวมดังน้ันให
ดําเนินการดังน้ี  ใหประธาน อสม. ลงนาม ใหสมาชิกสภา ลงนาม ใหผูใหญบานลงนาม แลว
สงกลับ อสม. ผมตรวจสอบเอกสารแลวอยากช้ีแจงใหสมาชิกทราบในเรื่องการอุดหนุนเงิน
หนวยงานราชการ หรือองคกรตาง ๆ เมื่อเราอนุมัติไปแลวจะมีการจัดทําบันทึกขอตกลง ซึ่ง
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บันทึกขอตกลงน้ันผูรับผิดชอบโครงการก็คือหนวยงาน ๆ น้ัน เชน กม. ก็เปนหนาที่ของ กม.
ในการทําบันทึกตกลงกับทางเทศบาล หรือ อุดหนุนโรงเรียนก็เปนหนาที่คณะกรรมการ
โรงเรียนที่มีหนาที่ตองทําบันทกึขอตกลงกับเทศบาล เปนตน และ อสม. เราอนุมัติใหเบิก
จายเงินอุดหนุน ก็เปนเรื่องของ อสม.แตละหมูบานที่จะรับผิดชอบโครงการ ในเบื้องตนใน
ฐานะสมาชิกไมไดเปนคณะกรรมการ อสม.ในหมูบานดังกลาว แตมีการระบุช่ือใหลงนามเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ และผมไดอธิบายระเบียบใหทาน ผอ.รพ.สต.บานจอมทราบไปแลว ผม
ขอช้ีแจงวาการที่จะเปนผูรับผิดชอบโครงการเบื้องตนคงตองเปนคณะกรรมการ อสม. สมาชิก
ทานใดไดรับเอกสารและลงนามเปนผูรับผิดชอบโครงการ ทานอยาลืมทานอนุมัติเบิกจายเงิน
แลวลงนามรับผิดชอบโครงการแลว และอยาลืมวาสภามหีนาที่ติดตามเงินอุดหนุนจะผิดใน
เรื่องของระเบียบ เพราะทานจะเปนผูรับเงินเองไมได แจงใหทานอธิบายใหทาง อสม.หรือ 
ผูใหญใหรับทราบ อาจมีบางทานวาถาสมาชิกไมลงนามจะไมสามารถลงนามได  ไมใชนะครับ
เราเองทราบอยูแลววามีการอนุมัติใหเบิกจายได  แตข้ันตอนการเบิกจายเปนอีกวิธีการหน่ึง 
จึงแจงใหสมาชิกทราบ เรื่องที่ 2 เน่ืองจากในวันพรุงน้ีเปนโครงการเลี้ยงเพลพระ วัดเสม็ด
คลังเมือง หมูที่ 9 ผมในฐานะสมาชิกในพื้นที่ ขอเรียนเชิญสมาชิก คณะผูบริหาร ทุกทานรวม
โครงการดังกลาว เพื่อประชาสัมพันธการตราเทศบัญญัติฯ มีเรื่องแจงใหทราบในวาระอื่น ๆ 
เพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ -  สอบถามมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
ท่ีประชุม - ไมมี 
ประธานสภาฯ - เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ก็ขอขอบคุณ สมาชิก คณะผูบริหาร ทานผูนําหมูบาน ทาน

อาจารย  ที่มารวมประชุมในวันน้ี ผมขอปดประชุมครับ 
 ปดประชุมเวลา  14.00  น. 
(ลงช่ือ)    ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  ผูจดบันทึก  (ลงช่ือ)       วรชัย  วิชัยรัมย   ทาน 
 (นางสาวธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง)            (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 
     จนท.บริหารงานทั่วไป       เลขานุการสภาฯ   
       (ลงช่ือ)   สมบัติ  บุตรเพ็ชร   ผูรับรองรายงาน 
        (นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร) 
               ประธานสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  
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สภาเทศบาลตําบลสองช้ันไดมีมติรับรองรายงานการประชุมแลว เมื่อวันที่       เดือน                 พ.ศ.2557 

(ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายทวี  กมลรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางปจจร ี ประสงคดี) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพนมไพร  บุตรเพชร) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวรชัย  วิชัยรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสิทธิพงษ  อะภิรัมย) 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายเสกสรรค เพ็ชรเลิศ) 
 
 


