
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562 

วันท่ี   2  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2562 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น 2)  

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประพันธ์   ควบพิมาย ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ประพันธ์   ควบพิมาย 
2 นายลิขิต การค้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลิขิต การค้า 
3 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
4 นายธวัชชัย   เพชรโต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธวัชชัย   เพชรโต 
5 นางสุทธิพร ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุทธิพร ขวัญมณี 
6 นายมะโน    ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ มะโน    ระบือพิณ 
7 นางอุไร  สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ อุไร  สืบค้า 
8 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
9 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
10 นางฉลอง       เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง       เปรี่ยมสุข 
11 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
12 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา 
    

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายเกษม  ซื่อตรง รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เกษม  ซื่อตรง 
3 นายชูเกียรต ิ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ ชูเกียรต ิ ควบพิมาย 
4 นายวีระชาติ สืบค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
6 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
8 น.ส.สุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข

และสิง่แวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 

11 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
12 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
13 นายภากรณ์ พงษ์พิมาย หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง ภากรณ์ พงษ์พิมาย 
14 น.ส.อมัไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
15 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วริษฐา ฉายพิมาย 

 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามญั  สมัยที่ 2  ครั งที่  1  ประจ าปี  2562 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  
2  ครั งที่  1  ประจ าปี  2562  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และผูเ้ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมมเีรือ่งจะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ  ดังนี  
มีสมาชิกสภาเทศบาลลา  1 ท่าน  ได้แก่ นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ส าหรบัในระเบียบวาระที่ 1 ผมขอมอบใหท้่านเลขานุการ
สภาฯเพราะท่านมเีรื่องทีจ่ะแจง้ให้ทราบ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครบั 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บรหิารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พนักงานเทศบาล ทีเ่ข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องที่จะแจ้งใหท้ราบ ดังนี  
       -.อ าเภอพิมายเชิญร่วมกจิกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่  4 
- 6 พฤษภาคม 2562  เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสามและประชาชนภาคส่วนต่างๆ 
ไดร้่วมกันแสดงออกถึงความจงรกัภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อม
เพรียงกัน  โดยกิจกรรมในวันที่ 4 พฤษภาคม  2562 มีดังนี  
        เวลา  06.00 น.  พิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ  บริเวณถนน
จอมสุดาเสด็จ 
       เวลา 09.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  
หอประชุมอ าเภอพิมาย  
การแต่งกายให้แต่งชุดสุภาพสเีหลืองส าหรบัประชาชนทั่วไป  จิตอาสาให้แต่งชุด
จิตอาสา 
       กิจกรรมวันที่ 6  พฤษภาคม  2562  
เวลา  10.00 น. จะมีพิธีท าบุญที่ว่าการอ าเภอพมิาย 
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 เวลา 15.30 น. ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอพิมาย   
เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมอ าเภอพมิายชมการถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีห
บัญชร พระที่นัง่สทุไธสวรรยป์ราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลการ
แต่งกาย  ข้าราชการ ชุดเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั นสูงสุด สวมหมวก  จิต
อาสา ชุดจิตอาสา  ประชาชนทั่วไป ชุดสีเหลือง เรียนขอเชิญท่านสมาชิกสภา  
ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครั งนี ด้วย 
เรื่องที่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบมเีพียงเท่านี  ขอเชิญท่านประทานสภาเทศบาลฯครบั 

  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยสามญั สมัยแรกครั้งท่ี 2
ประจ าปี  2562  เมื่อวันท่ี  7  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั งที่ 2  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 
2562  ตั งแต่หน้า  1 – 10 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 
 

  
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -            เสียง 
           งดออกเสียง 1 เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  10           เสียง 
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           ไม่ให้การรบัรอง               -            เสียง 
           งดออกเสียง 1 เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา   
  
 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม (ครั้งท่ี 2)  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2561ข้อ  87  ทุกสิ นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิด
บัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้รอ้ยละสิบห้าของทกุปี  
เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสมได้  กรณี
ดังต่อไปนี  

(1)  กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถงึร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  
1  ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน  
และขออนุมัตผิู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสบิห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนทีเ่กนิไปจ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89(1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาทอ้งถ่ิน 

ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกจิการทีเ่ป็น
การเพิม่พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท า
เพื่อบ าบัดความความเดือดร้อนของประชาชน ทั งนี ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานและกรณีทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ น 
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      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนนิการ  ก่อหนี ผูกพันให้เสรจ็สิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอนัพับไป 
 ทั งนี   ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม   โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
ซึ่งในวันนี ที่ผูบ้รหิารได้ขออนมุัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ครั งที่ 2  ต่อสภาฯ 
ก็จะตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561 ข้อ  87 (2)  กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกินไปจ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89(1)  โดยได้รับอนุมตัิจากสภาท้องถ่ิน 

 

ขอรายงานยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี  
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 25เมษายน 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะ
การเงิน) ยอดเงินสะสม ณ วันที่  30 กันยายน 2561 จ านวน  16,333,744.68  
บาท 
หัก  1. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.               จ านวน  6,025,705.73    บาท 
      2. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. ปี 62        จ านวน    518,865.38    บาท 
      3. บัญชีลูกหนี ภาษี                     จ านวน   250,610.42   บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปบรหิารได้   จ านวน  9,538,563.15  บาท 
หัก  1. เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 25เมษายน  
2562  จ านวน  820,614.05   บาท 
      2. เงินสะสมที่อนมุัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  -  บาท 
(ตั งแต่วันที่  1  ต.ค. 59 จนถึงวันทีรายงาน  4 ก.พ. 62) 
หัก  ส ารองจ่ายด้านบุคลากร 3  เดือน จ านวน  4,812,585.00  บาท 
        หัก  ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  7,917,000  บาท 
         คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ  วันที่  25 เมษายน  2562 
จ านวน  4,011,635.90  บาท 
 

        เงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  จ านวน  
18,424,094.32  บาท 
ร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 11,875,500  บาท 
         คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมทีส่ามารถน าไปบริหารได้  ณ  วันที่  25  
เมษายน  2562  จ านวน  6,548,594.32  บาท 
 
 

    ในกรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัตจิากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1) 
 
 

      ฉะนั น   เทศบาลสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมในสว่นที่เกินรอ้ยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น   จ านวน  6,548,594.32  บาท  โดยได้รับ
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อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ซึง่ในวันนี ผู้บริหารจะน าเสนอโครงการเพื่อให้สภาเทศบาล
พิจารณา  จ านวน  12   โครงการ  เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั งสิ น  จ านวน  
4,744,000  บาท 
      ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารอง
สะสม  ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  2562  (ครั งที่  2) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด 
การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
(ครั งที่  2) ดังนี  
       งบประมาณที่ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินทุนส ารองสะสมต่อสภาฯ  จ านวน  12  
โครงการ เป็นเงินทั งสิ น4,744,000บาท  เพื่อใช้จ่ายดังโครงการต่อไปนี   
1. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายชิต ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2 
บ้านฉกาจ 

สถานท่ีด าเนินการช่วงบ้านนายชิต ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมูท่ี่ 2 บ้านฉกาจ 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 120 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตรพร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ350,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 1 ข้อ1 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารอง
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายชิต ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2 
บ้านฉกาจ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารอง
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายชิต ถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 2 
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บ้านฉกาจ 
  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

2. โครงการ ก่อสร้าง คสล. สายนิคมซอย 4  (หนองหลวง )  หมู่ที่ 3  บ้านช่องโค 
สถานท่ีด าเนินการสายนิคมซอย 4  (หนองหลวง )  หมูท่ี่ 3  บ้านช่องโค 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 175 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า875 ตารางเมตร พร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ500,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 1 ข้อ2 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารอง
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนิคมซอย 4  (หนองหลวง )  หมูท่ี่ 3  บ้าน
ช่องโค  

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารอง
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนิคมซอย 4  (หนองหลวง )  หมูท่ี่ 3 บ้าน
ช่องโค 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 3. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา - สระน  าหนองโทน



8 
 

รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

(ต่อจากเดิม)  หมูท่ี่ 5 บ้านตะปัน 
สถานท่ีด าเนินการสายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา - สระน  าหนองโทน  (ต่อจาก
เดิม)  หมูท่ี่ 5  บ้านตะปัน 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 67 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า201ตารางเมตร พร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ120,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 2 ข้อ3 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา –สระน  าหนองโทน   (ต่อ
จากเดิม)  หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา –สระน  าหนองโทน   (ต่อ
จากเดิม)  หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย - บ้านนายเจริญ 
ชอบรักษ์ (ต่อจากเดมิ) หมูท่ี่ 5 บ้านตะปัน 

สถานท่ีด าเนินการสายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย - บ้านนายเจริญ ชอบรกัษ์ 
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 30 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า84 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก 

งบประมาณ51,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 2 ข้อ 4 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย - บ้านนายเจรญิ   
ชอบรักษ์ (ต่อจากเดมิ)  หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย - บ้านนายเจรญิ    
ชอบรักษ์ (ต่อจากเดมิ)  หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลงัศูนย์การเรียนรู้ หมูท่ี่ 5 บ้านตะปัน 
สถานท่ีด าเนินการหลังศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 65.50 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า327.50ตารางเมตร 
งบประมาณ179,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 2 ข้อ5 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

6. โครงการ ก่อสร้าง คสล. สายเรดาร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองน  ากิน 
สถานท่ีด าเนินการสายเรดาร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองน  ากิน 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า875 ตารางเมตร พร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ500,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 3 ข้อ7 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรดาร์ หมูท่ี่ 6 บ้านหนองน  ากิน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเรดาร์ หมูท่ี่ 6 บ้านหนองน  ากิน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมูท่ี่7ถึงหมู่ที่ 18 หมู่ที่ 7 บ้านรังกา
น้อย 

สถานท่ีด าเนินการจากประปาหมู่ที่ 7 ถึงหมูท่ี่ 18 หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย 
 
 
ปริมาณงาน 1) เสริมหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  40ลูกบาศก์
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เมตร 
2) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

138 เมตร พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า483ตารางเมตรพร้อม
ไหล่ทางหินคลุก 

งบประมาณ293,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 3 ข้อ8 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 18 หมู่ที่ 7 บ้านรงักาน้อย 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากประปาหมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 18 หมู่ที่ 7 บ้านรงักาน้อย 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมณี ระบือพิณ หมู่ที่ 7 บ้านรังกา
น้อย 

สถานท่ีด าเนินการสายบ้านนายมณี ระบอืพิณ หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 33 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า89.10ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหิน
คลุก 

งบประมาณ51,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ข้อ9 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมณี ระบือพิณ หมูท่ี่ 7 บ้านรังกาน้อย 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมณี ระบือพิณ หมูท่ี่ 7 บ้านรังกาน้อย 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

9. โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายล าจวน มวยดี หมู่ที่ 7 บ้านรังกา
น้อย 

สถานท่ีด าเนินการสายบ้านนายล าจวน มวยดี หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย 
ปริมาณงาน 1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ยาว 31 เมตร หรือพื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า83.70 
ตารางเมตร 

2. เทคอนกรีตหูช้าง คสล. หนา 0.15 เมตร พื นที่ 5.45 
ตารางเมตร 

(รวมพื นที่ ผิวจราจรทั งหมด 89.15ตารางเมตร) 
งบประมาณ50,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 4 ข้อ10 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายล าจวน มวยดี หมูท่ี่ 7 บ้านรังกาน้อย 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายล าจวน มวยดี หมูท่ี่ 7 บ้านรังกาน้อย 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

10. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายนิคม ซอย3 (โรงเรียนนิคม5 –ลงสายล่าง) 
หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา 

สถานท่ีด าเนินการสายนิคม ซอย3 (โรงเรียนนิคม5 –ลงสายล่าง) หมู่ที่ 10 
บ้านนิคมพัฒนา 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 175 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า875ตารางเมตร พร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ500,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ข้อ11 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิคม ซอย3 (โรงเรียนนิคม5 –ลงสายล่าง) หมู่ที่ 
10 บ้านนิคมพัฒนา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิคม ซอย3 (โรงเรียนนิคม5 –ลงสายล่าง) หมู่ที่ 
10 บ้านนิคมพัฒนา 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 11. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน ช่วงบ้านนายประกอบ ดาวกลาง 
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รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

ถึง บ้านนายเฉลิมศกัดิ์ บุญคุ้ม หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง 
สถานท่ีด าเนินการสายกลางบ้าน ช่วงบ้านนายประกอบ ดาวกลาง ถึง บ้าน

นายเฉลิมศักดิ์ บญุคุ้ม หมูท่ี่ 12 บ้านหนองรัง 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า875ตารางเมตร พร้อมไหลท่าง
หินคลุก 

งบประมาณ500,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ข้อ12 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน ช่วงบ้านนายประกอบ ดาวกลาง ถึง 
บ้านนายเฉลมิศักดิ์ บุญคุ้ม หมู่ที่ 12 บ้านหนองรงั 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน ช่วงบ้านนายประกอบ ดาวกลาง ถึง 
บ้านนายเฉลมิศักดิ์ บุญคุ้ม หมู่ที่ 12 บ้านหนองรงั 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (ช่วงที่2) หมู่ที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์ 

สถานท่ีด าเนินการสายกลางบ้าน (ช่วงที่2) หมูท่ี่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว 584 

เมตร พื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า2,920ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก 

งบประมาณ1,650,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หน้าที่ 5 ข้อ13 

เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิทุนส ารองสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน (ช่วงที่2) หมูท่ี่ 17 บ้านหนองคูประชา
สรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินทุนส ารองสะสม 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน (ช่วงที่2) หมูท่ี่ 17 บ้านหนองคูประชา
สรรค์ 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     11 เสียง     

  
 5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562  (ครั้งท่ี 13) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี แจงระเบียบเกี่ยวกบัการโอนงบประมาณ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอ
ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.  2541  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมือ่ได้รับอนมุตัิจากผูม้ีอ านาจให้เบิก
ตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบกิตัดปผีมขอชี แจงเพียงเท่านี  
 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  (ครั งที่ 13) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562   (ครั งที่ 13)  ดังนี  
 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. ขอโอนลด งบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
1) งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภท เงนิเดือน
พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา  
ตั งไว้   307,620.- บาท  งบประมาณคงเหลอื   277,620.- บาท   ขอ
โอนลด 42,900.- บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 234,720.- บาท 

รวมโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น 42,900.-  บาท 
 

2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไปงบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรบังานประมวลผล  จ านวน 1 
เครื่อง   งบประมาณ  23,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2564)  เพิ่มเติมฉบบัที่ 3 หน้า 12  ล าดับที่ 2 

2) เครื่องพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี   
งบประมาณ  15,000.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ฉบบัที่ 2 หน้าที่ 26 ล าดับที่ 7 
 

3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 
7 เครื่อง งบประมาณ    4,900.-  บาท  ปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 12  ล าดับที่ 1 

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั งสิ้น 42,900.-  บาท 
 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
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สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2562  (ครั งที่13)  ของส านักปลัดเทศบาล 

  
  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    10  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2562  (ครั งที่ 13) ของส านักปลัดเทศบาล 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  

มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                      10 เสียง 
ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
        งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

กองคลัง 
ขอโอนลด งบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน
ประจ า (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั งไว้  2,210,100.00  บาท  
คงเหลือ  1,188,705.32 บาท  ขอโอนลด  30,000.00  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลงัโอนลด  1,158,705.32  บาท 

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

  เพื่อจัดซื อโตะ๊ท างาน  จ านวน  4  ตัวโดยมีคุณลักษณะ  ดังนี  
  1. ขนาดกว้าง  153  เซนติเมตร ลึก 77  เซนติเมตร  สูง  74  เซนติเมตร 
  2. ลิ นชักด้านซ้ายมือและขวา  ด้านละ  3  ลิ นชัก  ลิ นชักกลาง  1  ลิ นชัก  
     พร้อมกุญแจล็อคลิ นชัก 3 ชุด 
 3.ผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทานและพ่นสเีทา 

งบประมาณ  30,000.-  บาทปรากฏในแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2564)  
เพิ่มเตมิฉบบัที่ 3  หน้าที่ 12  ล าดับที่ 3 

รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งสิ้น 30,000.-  บาท 
 

  
  
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
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สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2562  (ครั งที่13)  ของกองคลัง 

  
  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    10  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2562  (ครั งที่ 13) ของกองคลัง 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  

มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                      10 เสียง 
ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
        งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
 5.3  การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  (ครั้งท่ี 2) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอ
ชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.  2541 
     ข้อ 28การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ข้อ 29การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถ่ิน     
      ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562  (ครั งที่  2) 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย ชี แจงต่อทีป่ระชุม 

  
  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
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รังกาใหญ ่ พ.ศ.  2562  ครั งที่  2  ดังนี  
 

ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิ  
1.ท่อดูดน้ าดับเพลิง จ านวน 1 เส้น  (หน้า 101)งบประมาณ  10,000  บาท 

รายละเอียดเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อทอ่ดูดน  าดับเพลงิ จ านวน 1 เส้น  
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
1. มีขนาด 3.5 นิ ว ยาว 15 เมตร 
2. ชนิดยางมีขดลวดภายในตามยาว 
ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อทอ่ดูดน  าดับเพลงิ จ านวน 1 เส้น  
โดยมีคุณลักษณะดังนี  
1. มีขนาด 3.00 นิ ว ยาว 12เมตร 
2. ชนิด PVC 

2.หัวฉีดน้ าดับเพลิง ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับน้ าได้ จ านวน   1 หัว 
(หน้า 101)งบประมาณ  35,000  บาท 
รายละเอียดเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อหัวฉัดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับน  าได้       
จ านวน 1 หัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. หัวฉีดด้ามปืน 
2. ปรับระดับของน  าได้ 
ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉัดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน แบบปรับระดับน้้าได้ จ้านวน 1 
หัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. หัวฉีดด้ามปืนขนาด 2.5 นิ ว 
2. ปรับระดับของน  าได้ 
 
 
 
 
 

3.หัวฉีดน้ าดับเพลิง ชนิดล าตรง แบบทองเหลือง  จ านวน 1 หัว 
(หน้า 101)งบประมาณ  5,000  บาท 
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รายละเอียดเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อหัวฉีดดับเพลิง ชนิดล าตรง แบบทองเหลือง จ านวน 1 หัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
1. ชนิดล าตรง แบบทองเหลือง 
2. ขนาด 1.5 นิ ว ยาว 10 นิ ว 
ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อหัวฉีดดับเพลิง ชนิดล าตรง แบบทองเหลือง จ านวน 1 หัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
1. ชนิดล าตรง แบบทองเหลือง 
2. ขนาด 2.5 เมตร  ยาว 12  นิ ว 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหน็ควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณรายจา่ย
ประจ าปี  2562  (ครั งที่2) 

  
  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    10  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562  (ครั งที่ 2) 

  
  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  
  

มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                      10 เสียง 
ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
        งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     

  
  
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  อ่ืนๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 

  
  
  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหารทุกทา่น กระผม  
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สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  มีเรือ่งเสนอ คือ 
  -ขอเสนอเรื่องการซ่อมแซมถนนช่วงตั งแต่ประปา ม. 7 ถึง ม.19 มีความช ารุด
เยอะมาก ขอใหพ้ิจารณาด้วยและขอให้มกีารส ารวจใหมท่ั งต าบลรงักาใหญ่  เพื่อ
ส ารวจความเสียหายให้ครอบคลมุ 
  -การขุดลอกสระน  าเพือ่ท าแก้มลิง สระหนองโทนเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาอุทกภัย ขอให้คณะผูบ้รหิารพิจารณาโครงการนี ด้วย  ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

  
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
      (ลงช่ือ)     นอม  สุขโข  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 
 (ลงช่ือ)       ประพันธ์   ควบพิมาย  ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  
 
 

คณะกรรมการยงัไม่ได้ตรวจ 
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