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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   30  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2561 
 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 นางสุทธิพร      ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุทธิพร      ขวัญมณี 
5 นายมะโน    ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ มะโน    ระบือพิณ 
6 นางอุไร  สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ อุไร  สืบค้า 
7 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
8 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
9 นางฉลอง       เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง       เปรี่ยมสุข 
10 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
11 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา  
2 นายธวัชชัย   เพชรโต 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 ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
6 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
8 นส. สุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขฯ อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 
11 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
12 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
13 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
14 นายวีระศักดิ์ ค าบุศย์ นิติกร วีระศักดิ์ ค าบุศย์ 
15 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
16 นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ 
17 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
18 นายนันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง นักพัฒนาชุมชน นันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง 
19 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วริษฐา ฉายพิมาย 

 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชา พระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั งที่  2ประจ าปี  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั งที่  2  ประจ าปี  2561  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และผูเ้ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมมเีรือ่งจะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ  ดังนี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ลา  2  ท่าน  ได้แก่  นายผดุงเกียรต ิ  มินพิมาย  สมาชิก
สภาเทศบาล  เขต  1นายธวัชชัยเพชรโต  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัย 3  ครั้งท่ี  1
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  14  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่14  สิงหาคม   
2561  ตั งแต่หน้า  1 - 32 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติทีป่ระชุม 
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ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่านสมาชิก
เห็นควรให้ไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา   
  
 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 

- วาระที่  2  แปรญัตติ   
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจารณาวาระสอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
สี่ช่ัวโมง  นับแต่สภาท้องถ่ินมีมตริับหลักการแห่งร่างข้อบญัญัติงบประมาณ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
     ข้อ  49   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่สภาท้องถ่ินลงมติรบัหลกัการแล้ว  ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา  ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบญัญัตินั นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึง่  
ผู้บริหารท้องถ่ินหรอืสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเตมิร่างข้อบัญญัติก็
ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนงัสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีทีส่มาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกบัการเสนอญัตติ 
     ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาทอ้งถ่ินรายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มี
หรือไมม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญตัติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินสง่รายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน่้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
      ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกบัรายงานนั น     
     ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบญัญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรอืที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 
      ถ้าที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมตเิห็นด้วยกบัค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกบัการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั นอีก 
     ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้สง่ปญัหานั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มกีารแปรญตัติในเรื่องใหม่ขึ นอีก  
ในกรณีที่มมีติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั น ๆ  เป็นอันระงบัไว้ก่อน  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องทีจ่ะ
พิจารณาข้ออื่น ๆ  ต่อไป  สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พจิารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็
ได ้
     ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ นในการพิจารณารวดเดียว  ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
      เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพจิารณาข้อที่ได้ระงบัไว้นั นตาม
วรรคสามแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั นให้แกส่มาชิกสภาท้องถ่ินไม่
น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอ่นวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพจิารณาเป็นการด่วน 
      ในการประชุมตอ่วาระทีส่อง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั น 
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     ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบญัญัติในวาระที่สาม  ไม่มกีารอภิปราย  เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติใหม้ีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอนัสมควร   
     ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ                  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 

เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน  ตามที่ประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  3ครั งที่  1เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2561ได้ลงมติรบั
ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
(ผู้บริหารน าเสนอ)นั น 
 บัดนี   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  2562  (ผู้บรหิารน าเสนอ)ได้ด าเนินการพจิารณาเสร็จ
แล้ว  รายละเอียดดงันี  

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติ  เรือ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  2562  (ผู้บรหิารน าเสนอ)ประกอบด้วย 

1.  นายพรชัย    ควบพิมาย ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2.  นายลิขิต  การค้า กรรมการแปรญัตติ 
3.  นายสุวิทย์ เพียรค้า     กรรมการแปรญัตติ 
4.  นายธีรเกียรติ     กาศก้อง กรรมการแปรญัตติ 
5.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข กรรมการแปรญัตติ 
6.  นายมะโน        ระบือพิณ   กรรมการแปรญัตติ 
7.  นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข  กรรมการ/เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 

  

1. ผู้ท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ  ได้เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม  เพ่ือชี้แจงและแสดงความคิดเห็น   ดังน้ี 

1. นายนอม สุขโข ปลัดเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่
2.  นางสาวน  าฟ้า   ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3.  นางวิภา ชัยเฉลียว    หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
4.  นางอมร  ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.  นางสาวอัมไพวรรณรุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

2. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2562มีรายละเอียดดังน้ี   
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
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- งานบริหารงานคลัง 
  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 
 

- แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสขุและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 
  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 
 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- งานศาสนาและวัฒนาธรรม   
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 

 

- แผนงานงบกลาง 
ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแปรญัตติ 
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3. ผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.  2562 

-  ไม่มีการแก้ไข 
 

 คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างเทศบญัญัตเิรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  2562มาพร้อมรายงานฉบับนี  
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  ปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกท่านใดย่ืนค าเสนอขอแปรญัตติ   
 

        ผมขอมติที่ประชุมสภาไปที่  วาระ  3  ลงมติ      ถ้าท่านสมาชิกเห็นควรให้ไป
ที่  วาระ  3  ลงมติ  โปรดยกมือ 

  

ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง            9           เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -        เสียง 
           งดออกเสียง            1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10          เสียง 

  
 วาระที่  3  ลงมต ิ
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้พิจารณาหลกัการแห่งรา่งเทศบญัญัติ  เรือ่ง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562   และผ่านขั นตอนการแปร
ญัตติแล้ว  ต่อไปผมขอใหท้ี่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบญัญัติฯ 
-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  เรือ่ง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562   โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบ   จ านวน   9   เสียง 
  
  

ลงช่ือ วรเชษฐ์   ปั่นสุข 
   (นายวรเชษฐ์   ปั่นสุข) 
  เลขานุการกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติฯ 
 
 

                  ลงช่ือพรชัย   ควบพิมาย 
   (นายพรชัย   ควบพิมาย) 
ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบญัญัติฯ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562   โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่เห็นชอบ    จ านวน   -    เสียง 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   9 เสียง 

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ    ไม่ม ี
งดออกเสียง     1 เสียง 
สมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม   10 คน 

  
 5.2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 3) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.  2541 
     ข้อ 28การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
ข้อ 29การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน     
      ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561 (ครั งที่2) 

  
  

นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติควบพมิาย ชี แจงต่อทีป่ระชุม 
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นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ครั งที่  3  ดังนี  

โครงการเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
หน้า 109  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
โคมไฟฟ้า จ านวน 100 ชุด 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโคมไฟฟ้าถนนนีออน ขาบิดล็อคมอก. TIS – 
344 – 2530 ขนาด 2 x 36 วัตต์ อลูมิเนียมหล่อ พร้อมขาจบัพ่นสี จ านวน 100 
ชุดๆ ละ 1,273.-บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 หน้า 180 ข้อ 33) 

งบประมาณตั้งไว้ จ านวน127,300.-บาท 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  โคมไฟฟ้า จ านวน 60 ชุด 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อโคมถนนเหล็กหลอ่ 2 x 36 วัตต์ ขาจับแป๊บ
หล่อ จ านวน 60 ชุดๆ ละ 1,950.-บาท/ชุด เป็นเงิน 117,000.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7% เป็นเงิน 8,190.-บาทรวมเป็นเงินทั งสิ น 125,190.-บาท (ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี 2561 – 2564 หน้า 180 ข้อ 33) 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน125,190.-บาท 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพงศธร  
กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง   ขอน าเรียนชี แจงท่านสมาชิก   
ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขออนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงปรมิาณครุภัณฑ์ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่
หรือลด ขนาด ปริมาณงาน หรืองบประมาณ    ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ หรือ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล 

ข้อเท็จจริง 
งบประมาณในการจัดซื อ ตั งไว้จ านวน 100 ชุดๆ ละ 1,273.-บาทซึ่งเป็น

ราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด ณ ปัจจบุัน ซึ่งการราคาครุภัณฑ์อาจขึ นลงได้
ตามสภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ  

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามแผนพฒันาสีป่ีและการบรหิารงบประมาณ

รายจ่ายตามเทศบญัญัติ และการใหบ้รกิารสาธารณะแกป่ระชาชน จึงเสนอเห็นควร
พิจารณาปรับลดจ านวนครุภัณฑ์ที่จัดซื อโดยไม่เกินวงเงินงบประมาณเดิมที่ตั งไว้ 
  ขอชี แจงเพียงเท่านี  ขอบคุณครับ 

นายประพันธ์  ควบพิมาย       มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่มี
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ประธานสภาฯ ผมขอมตทิี่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง    เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ครั งที่  3)   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า จ านวน 60 ชุด 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  3)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า จ านวน 60 ชุด 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  9 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 10 เสียง     

  
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านวรเชษฐ์  ปั่นสุข 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายวรเชษฐ์   ปั่นสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ผมขอเสนอแนะดังนี  
    ผมขอเสนอเรื่องถนนช ารุดมีชาวบ้านร้องเรียนมาว่าถนนจากสายประปา หมู่ 7- 
หมู่ 15 ถนนช ารุดหลายจุด  และสายจากตลาดจอแจ ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่เยอะ    
ก็ต้องการเสนอไปยังคณะผู้บริหารว่าช่วยพิจารณาแก้ไขให้ดว้ย  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง 
ว่าได้รับการประสานจากผู้น าหมู่บ้านในโซนตะปัน 6 หมูบ่้านว่าขอความอนุเคราะห์
รถน  าเพื่อไปฉีดถนนที่ช ารุดโดยทางหมูบ่้านจะด าเนินการซ่อมแซมเองในส่วนที่ถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ ในวันที่ 1 กันยายน นี  โดยงบประมาณของหมู่บ้านจะท าเหมือนหมู่ 
10,11 ที่ผ่านมา เพราะงบหมูบ่้านที่มีอยูส่ามารถน ามาใช้ได้ และหมู่บ้านก็น่าจะมี
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ส่วนร่วมในการบ ารงุรกัษาด้วย 
   ผมมีเรื่องแจง้อีกเรื่อง คือได้ไปอบรมทีจ่ังหวัดอุดรธานี 3 วันเรื่องการเลือกตั งทีจ่ะ
มาถึง โดยน่าจะเริ่มจากเลือกตั ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และต่อมาเป็นองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัด ต่อจากนั นจะเป็นเมอืงพทัยาและกรุงเทพมหานคร ส่วนเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลน่าจะเสนอกฎหมายเดือนเมษายนน่าจะประกาศใช้
แล้ว คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเดือนสงิหาคมจะมีการเลอืกตั ง เพราะฉะนั นท่าน
ผู้บริหารและสมาชิกจะอยู่ในวาระต่อไปอีก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย  

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพรชัย      
ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่
ช ารุดผมต้องการให้มีการซ่อมแซมให้ครบทุกหมูบ่้านและถ้ามีการช ารุดแล้วผู้น าโทร
แจ้งหรือท าเป็นหนังสือแจง้มายงัเทศบาลต้องการให้จัดล าดับก่อนหลัง ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพงศธร  
กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง  เพิ่มเตมิในรายละเอียด ปจัจุบันการไฟฟ้าแจง้ค่า
หน่วยกระแสไฟฟ้าในส่วนสาธารณะฟรี ซึง่ทางเทศบาลมกีารใช้ไฟฟ้าไม่เกินค่า
กระแสไฟฟ้าจากที่การไฟฟ้าจัดสรรให้ ท าใหส้ามารถก าหนดจุดไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม
ได้อีก การด าเนินการนั นไม่สามารถท าการได้โดยพลการได้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียก่อนเพราะกระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของทางไฟฟ้า  
ส่วนในเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถ้าเทศบาลได้รบัแจ้งจากผู้น าทางโทรศัพท์
เป็นการเร่งด่วนเราก็ไปด าเนินการให้  แต่ถ้าท าเป็นหนงัสือเทศบาลกจ็ะจัดล าดับ
ความส าคัญ 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ      
กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ผมขอแจ้งถนนจากหมู่ 17 – หมู่ 1 ถนนช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลารถว่ิงจะเสียงดังมาก ขอให้ผูบ้รหิารแกไ้ขให้ด้วย ขอบคุณครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  เรื่องถนนช ารุดจะดู
งบประมาณและจะประสานกองช่างอกีครั ง จะด าเนินการแก้ไขให้ ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา
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ประธานสภาฯ เทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 
  
  

 
 

ปิดประชุมเวลา 10.30  น. 
 

                                 (ลงช่ือ)   นอม       สุขโข  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 

 (ลงช่ือ)       ประพันธ์   ควบพิมาย  ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


