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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   14  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 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 ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  

 

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
6 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
8 นส.สุภาวด ี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 
11 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
12 นายวีระศักดิ์ ค าบุศย์ นิติกร วีระศักดิ์ ค าบุศย์ 
13 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
14 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
15 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
16 น.ส.อนงค์นาฏ บ ารุงนา นักวิชาการเงินและบญัชี อนงค์นาฏ บ ารุงนา 
17 นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ 
18 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 

 
เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
              - 
  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2ครั้งท่ี  
1ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  23  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั งที่ 1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่23กรกฎาคม 
2561  ตั งแต่หน้า  1 –7มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรอืมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                    10เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง      -      เสียง 
           งดออกเสียง 1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม         11เสียง 
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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         11    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                   10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม         11    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา 
  
 5.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
       วาระที่  1  รับหลักการ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบทีเ่กี่ยวข้องก่อนที่ท่านนายกฯ   จะเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ต่อสภาฯ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงระเบียบ
เกี่ยวกับญัตติร่างเทศบญัญัตงิบประมาณ  ดังนี  
      ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บรหิารยื่นต่อสภาท้องถ่ินภายในวันที่  
15  สิงหาคม   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  หมวด 4 
งบประมาณ  
         ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินย่ืนต่อสภา
ท้องถ่ินตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
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ข้อ 59  การแปรญัตติร่างเทศบญัญัตงิบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนญุาตจ่าย   และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถ่ินรบัรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
          ค าเสนอแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถ่ินก าหนด 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่  หรือเพิ่มรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัตจิ่าย  เว้นแต่จะได้รบัค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือค าแปรญัตตินั นผูบ้รหิารท้องถ่ินเป็นผูแ้ปรญัตติ 
ข้อ 61  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึง่มีขอ้ผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี  

(1) ดอกเบี ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
(2) รายจ่ายซึง่เป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่า  รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินเป็นผู้วินจิฉัยชี ขาด 

        ข้อ  62  เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว  ถ้าสมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอ
ญัตติขอให้ปิดอภิปราย  เพื่อใหล้งมติว่าจะรับหลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติ
งบประมาณหรือไม่  หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพจิารณาก่อนรับ
หลักการ  ต้องมสีมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินที่อยู่ในที่ประชุม 
      ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่ประชุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนมุัติให้พจิารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้
       ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถ่ินหรอืสมาชิกสภาท้องถ่ิน
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอก็ได้  
เมื่อทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดยีวแล้ว  การพิจารณา
วาระที่สองนั นใหท้ี่ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติ 
ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายจะพจิารณารวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่  2  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่าย่ีสบิสี่ช่ัวโมง
นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรบัหลักการแหง่ร่างข้อบญัญัติงบประมาณนั น 
เมื่อสมาชิกสภาฯ  รับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญัติแล้ว  สภาฯจะต้องแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวนไม่น้อยกว่า3  คนแต่ไม่เกิน 7  คน 
         เมื่อสภาฯ ได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ก็ให้สภาก าหนดวันย่ืนแปรญัตติ  
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนดวันประชุมสภาฯ  ในวาระ
ที่  2  และ  3   
ขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2562ต่อสภาฯ 
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นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  เสนอร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562           
ต่อสภาฯ 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ผมขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติ  ดังนี    
 บัดนี ถึงเวลาที่ผูบ้รหิารเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ จะได้เสนอรา่งเทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่อีกครั งหนึง่ 
 ฉะนั นในโอกาสนี ผู้บริหารเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  จึงขอชี แจงใหท้่าน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561
ดังต่อไปนี   
1. สถานะการคลงั        
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 30
กันยายน  พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ มีสถานะการเงิน  ดังนี   
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั งสิ น 42,370,924.01  บาท   
  1.1.2 เงินสะสม   11,782,984.12  บาท   
  1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม        16,662,776.91  บาท   
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี ผกูพันและยงัไม่ได้
เบิกจ่าย  จ านวน  0 โครงการ รวม    0.00   บาท   
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี ผกูพัน จ านวน  9  
โครงการ รวม 213,500.00   บาท   
 1.2  เงินกู้คงค้าง   -     บาท     
2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ณ  วันที่  30  กันยายน  
2561    
  (1)  รายรับจรงิทั งสิ น  71,397,024.98 บาท  ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร  331,258.95บาท   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั  และใบอนญุาต  491,922.50 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  227,085.67  บาท   
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     -    บาท   
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 290,320.00  บาท   
  หมวดรายได้จากทุน -   บาท   
  หมวดภาษีจัดสรร 25,667,609.15 บาท   
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,388,828.71 บาท   
 
  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 211,476.45 
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บาท   
  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  54,165,678.76 บาท   ประกอบด้วย  
 งบกลาง  19,073,289.32 บาท 
 งบบุคลากร 16,085,691.13 บาท 
 งบด าเนินการ10,200,346.31บาท 
 งบลงทุน            3,672,352.00บาท 
 งบรายจ่ายอื่น - บาท 
 งบเงินอุดหนุน     5,134,000.00 บาท 
 

  (4)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 160,790.50บาท 
 

  (5)  รายจ่ายจากเงินสะสมจ านวน  2,704,000.00บาท 
 

                     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม  0.00  บาท 
 

  

ค ำแถลงงบประมำณ  
  

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562   

เทศบำลต ำบลรงักำใหญ่ 

อ ำเภอพมิำยจงัหวดันครรำชสีมำ 

        

          รำยรบัจรงิปี  2560 ประมำณกำร ปี 
2561 

ประมำณกำร ปี 2562 

รำยได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 472,705.10 460,000.00 440,292.00 

  หมวดคำ่ธรรมเนียมคำ่ปรบั และใบอนุญำต 572,959.50 774,060.00 607,189.00 

  หมวดรำยได้จำกทรพัย์สนิ 307,562.67 503,000.00 322,940.00 

  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ 0.00 10,000.00 0.00 

  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 315,810.00 650,000.00 331,600.00 

  หมวดรำยได้จำกทนุ 0.00 10,000.00 0.00 

รวมรำยได้จดัเกบ็เอง 1,669,037.27 2,407,060.00 1,702,021.00 

รำยได้ทีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

      

  หมวดภำษีจดัสรร 29,461,915.14 27,135,000.00 30,935,001.00 

รวมรำยได้ทีร่ฐับำลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

29,461,915.14 27,135,000.00 30,935,001.00 

รำยได้ทีร่ฐับำลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 44,194,481.12 50,957,940.00 46,532,978.00 

รวมรำยได้ทีร่ฐับำลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

44,194,481.12 50,957,940.00 46,532,978.00 

รวม 75,325,433.53 80,500,000.00 79,170,000.00 

 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 



7 
 

 

รำยจำ่ย รำยจำ่ยจรงิปี 
2560 

ประมำณกำรปี 2561 ประมำณกำรปี 2562 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 20,938,711.05 24,158,428.00 25,298,225.00 

  งบบุคลำกร 19,252,227.31 24,394,040.00 24,680,648.00 

  งบด ำเนนิงำน 11,841,854.05 18,112,732.00 15,755,396.00 

  งบลงทุน 11,620,200.00 8,597,800.00 7,933,000.00 

  งบรำยจำ่ยอืน่ 20,000.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงนิอุดหนุน 5,206,964.99 5,212,000.00 5,477,731.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 68,879,957.40 80,500,000.00 79,170,000.00 

รวม 68,879,957.40 80,500,000.00 79,170,000.00  
  

ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ดูรายละเอียดตามเอกสารที่ 
แจกให ้

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณรองท่านนายกฯ     ที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562 ต่อสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญท่านวรเชษฐ์  ปั่นสุข 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผม                           
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ผมขอสอบถามในการ
ประมาณการรายรบั หน้า 3 หมวดภาษีอากรท าไมจงึมียอดลดลงจากปีก่อนๆ ควร
จะมีการประมาณการใหเ้พิ่มขึ นหรือไม่ ผมขอสอบถามเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ขอน าเรียนท่านสมาชิกว่าเป็นการประมาณการเท่านั น เพราะบางปเีราประมาณ
การไว้สูงรายรบัจริงอาจจะต่ ากว่าประมาณการก็ได้  ฉะนั นจึงเป็นเพียงการ
ประมาณการเท่านั นเทศบาลไมส่ามารถประมาณการไว้เท่ากันได้ขึ นอยู่กับยอด
รายรับ ยอดการจัดสรรเงินงบประมาณของแต่ละปีจงึมีบางปีสูงบางปีต่ า ไม่เท่ากัน  
ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผม                           
นายพรชัย  ควบพิมาย   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ผมขอเสนอผ่านไปยัง



8 
 

ผู้บริหาร  ดังนี  
1. ต้องการใหม้ีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่ไม่สามารถท าได้ มีอยู่ในเทศ
บัญญัติฯ เพราะถ้ามีการเลือกตั งในครั งหน้าทีจ่ะถึง อาจจะมงีบประมาณลงมาเพื่อ
พัฒนาต าบลของเราต่อไป 
2. ต้องการใหม้ีโครงการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ครอบสนามฟุตซอลเพื่อ
รองรับประชาชนจ านวนมาก เพื่อการใช้งานในระดับต าบลถ้าไม่สามารถท าได้ให้
พิจารณา ในปีถัดไปผมขอเสนอเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ขอน าเรียนว่า 
-แผนกับเทศบัญญัติมหีลักในการท าที่ต่างกัน  การจัดท าแผนเป็นการก าหนด
โครงการว่าต้องการอะไร เท่าไร อย่างไร แต่ไม่ควรเยอะมาก  การจัดท าแผนกบั
งบประมาณจะต้องสัมพันธ์กัน 
-โครงการที่จะบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ  นั น เทศบาลจะต้องมีงบประมาณเพียงพอ
แล้วที่จะด าเนินการและหลักในการจัดท าเทศบัญญัติก็จะต้องดูภาระค่าใช้จ่าย
ประจ าก่อน จงึจะมาจัดท าโครงการต่างๆ ตามระเบียบแล้วได้ก าหนดใหเ้ทศ
บัญญัตจิะต้องมีรายจ่ายด้านงบลงทุนไม่น้อยกว่า 10% ของรายจ่ายตามเทศ
บัญญัต ิ
-โครงการที่มีงบประมาณเยอะกส็ามารถด าเนินการได้แต่จะต้องลดโครงการของ
หมู่บ้านลง  ซึ่งปัจจุบันเทศบาลก็ยงัไม่สามารถท าโครงการทีเ่กินศักยภาพเองได้  
เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอเรียนชี แจงเพียงแค่นี  
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านธีรเกยีรติ  กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผม                           
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ผมขอสอบถามในเรื่องของ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ดังนี  
1. ในหน้าที่ 109 ในส่วนของการจัดซื อครุภัณฑ์ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กควรจะระบุ
ว่าเป็นของศูนย์พฒันาเด็กเล็กใดเพื่อจะได้ทราบว่าครุภัณฑ์ใดอยู่ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กไหนบ้างและแต่ละศูนย์ได้รบัจัดสรรงบประมาณเท่าเทียมกันหรือไม่ 
2.หน้า 132 ในส่วนของกองช่าง โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและราง
ระบายน  า  เมื่อมีการตั งงบประมาณแล้ว   ผมขอให้ด าเนินการไม่ต้องการให้โอน
งบประมาณไปท าโครงการอื่นและงบประมาณที่ตั งไว้นี มีการส ารวจหรอืมี
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เป้าหมายทีจ่ะท าหรือยงั 
3.หน้า 133 ที่มีการตั งงบประมาณค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แกเ่อกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซึง่สิง่ก่อสร้าง  และค่าจ้างใหบ้รกิารงาน
ออกแบบ  หรือควบคุมงานก่อสร้าง ปทีี่แล้วไม่มรีายจ่ายในข้อนี  ขอให้ชี แจง     
ผมขอสอบถามเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 
 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผมขอน าเรียนว่าจากกรณีนี เทศบัญญัติไม่ได้ระบุว่าครุภัณฑ์เป็นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของศูนย์ใดบ้างนั น เนื่องจาก ความต้องการของแตล่ะศูนย์ไม่เหมอืนกันจงึ
ไม่ได้ระบลุงไป แต่ทั งหมดนี อยู่ในแผนพัฒนาแล้ว ขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองช่าง
ชี แจงในส่วนของกองช่าง  และผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ ชี แจงในส่วนของ
ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ต่อไป เชิญครบั 

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนาย
พงศธร  กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผมขอน าเรียน ดังนี  
-หน้า 132  จากงบประมาณปี 2561 เราได้ท าการซ่อมแซมถนนและฝารางระบาย
น  าไปบางส่วนและส่วนหนึ่งได้โอนงบประมาณเพื่อไปช่วยเหลือในส่วนของ
สถานการณ์เร่งด่วน คือ โครงการหน้าวัดวิปสัสนารังกาใหญ ่ดังที่ท่านได้เห็นไป
แล้วนั น  ส่วนเงินที่เหลอืจากการโอนงบประมาณแล้วนั นจะน าไปซ่อมฝาท่อ
ระบายน  าส่วนงบประมาณที่ตั งไว้ 800,000  บาท ในปีงบประมาณ 2562  นั น ตั ง
มาจากสถานการณ์การใช้เงินจรงิในปีทีผ่่านมา และจะด าเนนิการต่อคือ ท าความ
สะอาดท่อและรางระบายน  า ซ่อมถนนลาดยาง  
-หน้า 133  ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) มี
เงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ คือ 
      1.สัญญาแบบปรับราคาได้นี  ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถงึ งาน
ปรับปรงุ และซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่าย ค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจ่ายอื่นทีเ่บิกในลักษณะ ค่าที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดนี  
      2.สัญญาแบบปรับราคาค่า K นี  ให้ใช้ทั งในกรณีเพิ่มหรอืลดค่างานจากค่างาน
เดิมตามสัญญา  เมือ่ดัชนีราคาซึ่งจัดท าขึ นโดยกระทรวงมหาดไทย มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ น  โดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
    ที่ผ่านมาถ้าเราจ้างผู้รบัจ้างมาท าโครงการตามสัญญาจ้างจ านวนเงินเท่าไรก็
จ่ายเท่าที่ท าสญัญา  แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนด ค่า K มาเพื่อรองรบัความเสี่ยง
ระหว่างผู้รบัจ้างกบัภาครัฐซึ่งจะท าให้เกิดความเป็นธรรมทั งสองฝ่ายเมื่อมีการปรับ
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ขึ น  หรือปรบัลงค่าวัสดุต่างๆ 
-ค่าจ้างผู้ใหบ้รกิารงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเปน็การตั งงบประมาณไว้
เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ใหบ้รกิารงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ซึ่งก่อนนั น
เทศบาลไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านนี แต่เมื่อมีข้อทักท้วงจาก ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินว่า จะต้องใหม้ีการรับรองแบบส าหรับงานก่อสร้างตา่งๆ เช่น ถนน งาน
ก่อสร้างอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะแบบแปลนงานก่อสร้างเหล่านั นจะต้องมี
วิศวกรโยธา  (ผู้มีวิชาชีพรับรอง)  ตรวจสอบแบบแปลน  และรับรองแบบแปลน
ด้วยเว้นแต่แบบแปลนก่อสร้างนั นใช้แบบมาตรฐานของทางหลวงชนบท  หรือแบบ
มาตรฐานของทางราชการอื่นๆ  แต่ถ้าแบบนั นมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
หรือเพิ่มเติมแบบนั นๆ ก็ต้องได้รับการตรวจสอบและรบัรองจากวิศวกร (ระดบั
สามัญ) เช่นกัน 
เทศบาลจงึจ าเป็นต้องตั งงบประมาณไว้   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ชี แจงครับ 

  
นางสาวสุภาวดี  ศรีชุ่ม 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวสุภาวดี  ศรีชุ่ม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ขอเรียนชี แจงในส่วนของเทศบญัญัติประจ าปีงบประมาณ 2562 ในส่วนของกอง
การศึกษาฯ การจัดซื อครุภัณฑ์ของแตล่ะศูนย์ฯ ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นของศูนย์ฯไหน  
ถ้าท่านสมาชิกสภาต้องการให้ระบุศูนย์กจ็ะเพิม่เตมิในรายละเอียด ส่วนจะให้แต่
ละศูนย์ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่ากันนั นคงเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละศูนย์มีความ
ต้องการไมเ่หมือนกัน  ส่วนครุภัณฑ์จะอยู่ในเทศบัญญัตเิป็นความต้องการของ   
แต่ละศูนย์   ขอบคุณค่ะ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับหลกัการร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ รับหลกัการ  10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรรับหลกัการร่างเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2562 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่รับหลกัการ     -  เสียง 
  
มติท่ีประชุม มีมติ   รับหลักการ                     10 เสียง 

  ไม่รับหลักการ                        - เสียง 
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          งดออกเสียง              1 เสียง 
          สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม            11 เสียง     

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  เมื่อที่ประชุมมีมตริับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว  สภาฯ  จะต้องแต่งตั ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวนไม่น้อยกว่า3  คนแต่ไม่เกิน 7  คน 
-   วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารเสนอช่ือ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้เสนอต้องมสีมาชิกสภา
ท้องถ่ินรบัรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รบัรองวิธีการเลือกให้เลือกคนที่ 1 ก่อน  แล้วลงคะแนน  ถ้าไม่มีการเสนอช่ือเพิ่ม
คนที่ถูกเสนอช่ือก็จะไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ   แต่ถ้ามีการเสนอช่ือเพิ่มก็ให้มีการ
ลงคะแนน  ท าเช่นนี ไปจนกว่าจะครบทั งจ านวนทีส่ภาฯ เสนอว่าจะมี
คณะกรรมการกี่คน  แต่ถ้าหากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
แล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก   ให้ประธานท้องถ่ินออกเสียงชี ขาด 
           ในการตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาท้องถ่ินเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย 
ขอชี แจงเพียงเท่านี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   ข้อ 
106  กรรมการสภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

1.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
2. ตาย 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินของผู้นั นสิ นสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินขึ นใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ นลง 
5. สภาท้องถ่ินมมีติให้พ้นจากหน้าที ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   ข้อ  
49  ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่สภาท้องถ่ินลงมติรบัหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องสง่ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาทอ้งถ่ินสง่ร่างข้อบัญญัตินั นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญตัติด้วย 
 
 
       ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาทอ้งถ่ินก าหนด  ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเตมิร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
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คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผูแ้ปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินรบัรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
      ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน  รายงานนั นอย่างน้อยจะตอ้งระบุว่า  
ได้มีหรือไมม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินสง่รายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน่้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ินด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกบัรายงานนั น 
ต่อไปขอให้สภาฯ  แต่งตั งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวนไม่น้อยกว่า3  คนแต่ไม่
เกิน 7  คนขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง 
 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ  
กาศก้อง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ         
จ านวน  7  คน 

  
 ผู้รับรอง   1.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

             2.  นายวรเชษฐ์  ป่ันสุข 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออกีหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่ามติที่ประชุมเห็นควรให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  7  คน   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  1    
ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ                
กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนายสุวิทย ์ เพียรค้า 

 ผู้รับรอง    1.  นายพรชัย  ควบพิมาย 
2.  นายลิขิต  การค้า 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายสุวิทย์  เพียรค้า ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2                     
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ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 
  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพรชัย    
ควบพิมาย   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายลิขิต  การค้า 

 ผู้รับรอง  1.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 
2.  นางอุไร  สืบค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายลิขิต  การค้าได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3                     
ขอเชิญท่านลิขิต  การค้า 

  
นายลิขิต  การค้า 
รองประธานสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายลิขิต  การค้า                   
รองประธานสภาฯขอเสนอนายวรเชษฐ์  ป่ันสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายวรเชษฐ์  ปั่นสุข  
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  4                     
ขอเชิญท่านฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ดิฉันนางฉลอง  เปรี่ยมสุข  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2ขอเสนอนายพรชัย  ควบพิมาย 

 ผู้รับรอง    1.  นางสุทธิพร  ขวัญมณี 
                2.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายพรชัย  ควบพิมาย 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  4 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  5                     
ขอเชิญท่านวรเชษฐ์   ปั่นสุข 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายวรเชษฐ์                
ปั่นสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

 ผู้รับรอง    1.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
               2.  นางอุไร  สืบค้า 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  5 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  6                     
ขอเชิญท่านสุวิทย์  เพียรค้า 

  
นายสุวิทย์  เพียรค้า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายสุวิทย์  เพียรค้า                 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
               2.  นางอุไร  สืบค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  6 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  7                     
ขอเชิญท่านอุไร  สบืค้า 

  
  
นางอุไร  สืบค้า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอุไร  สืบค้า                 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1ขอเสนอนายมะโน  ระบือพิณ 

 ผู้รับรอง    1.  นายลิขิต  การค้า 
               2.  นายพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายมะโน  ระบือพิณ
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  7 
            ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบตามจ านวนที่เสนอแล้วทั ง  
7คน  ผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย 
        1.  นายสุวิทย์    เพียรค้า 
        2.นายลิขิต    การค้า 
        3.  นายวรเชษฐ์     ปั่นสุข 
        4.  นายพรชัย       ควบพิมาย 
        5.  นายธีรเกียรติ    กาศก้อง 
        6.  นางฉลอง   เปรี่ยมสุข 
        7.  นายมะโน  ระบือพิณ 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี แจงครับ 

  
  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอชี แจงจ านวนวันประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครบ  30  วัน  ในวันที่  30  สิงหาคม  2561    และสภา
เทศบาลฯ จะต้องประชุมพิจารณาในวาระที่  2  และวาระที่  3  ที่ยังพิจารณาไม่
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แล้วเสร็จ 
            เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ขอให้สภาเทศบาลฯ  
ก าหนดวันย่ืนแปรญัตติ   ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนด
วันประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั งที่  2 
      ขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
วันย่ืนแปรญัตติ  วันที่    15,16,17   สิงหาคม  2561 
                         ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.ในวันและเวลาราชการ 
                         ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั น 2) 
       วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  23  สิงหาคม  2561 
       วันประชุมสมัยสามัญ  สมยัที่  3  ครั งที่  2  วันที่  30  สิงหาคม  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ           
ท่านเลขานุการสภาฯ   เสนอ  ดังนี  
วันย่ืนแปรญัตติ  วันที่    15,16,17   สิงหาคม  2561 
                         ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.ในวันและเวลาราชการ 
                         ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั น  2) 
       วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  23  สิงหาคม  2561 
       วันประชุมสมัยสามัญ  สมยัที่  3  ครั งที่  2  วันที่  30  สิงหาคม  2561 

  
ท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
 5.2  พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี  14) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบเกี่ยวกบัการโอนงบประมาณ 
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นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

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 หรือขยายเวลาเบกิตัดป ี
ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่านผมขอชี แจงรายละเอียด  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   พ.ศ.  2561  ครั งที่  14  ดังนี  
 

 ส ำนักปลัดเทศบำล 
ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 การโอนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาล โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี  
  

1. ขอโอนลด งบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน        

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 91 
 

 ตั งไว้   2,756,760.-บาท  
                คงเหลอื     969,200.-บาท 
 ขอโอนลด  250,000.-บาท  
           งบประมาณคงเหลือหลังโอน     719,200.-บาท 
 

ขอโอนลดจ านวนเงินท้ังสิ้น    250,000.-บาท(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 

2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจา่ย ดังน้ี 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  
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1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ 

ปริมาณงาน กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ คสล. กว้าง 35.30 เมตร  
ยาว 17.90 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
631.87 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ 
เทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 250,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
              (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2       
               หน้า 55 ข้อ 1) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หมู่ที่ 2 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 ่

กองช่ำง 
ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
2561 การโอนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี  
  

1. ขอโอนลด งบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 
1.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน        

(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 91 
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 ตั งไว้   2,756,760.-บาท  
                คงเหลอื     719,200.-บาท 
 ขอโอนลด  350,000.-บาท  
           งบประมาณคงเหลือหลังโอน     369,200.-บาท 

 

1.2 แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงนิเดือน    
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 96 

 ตั งไว้   2,095,080.-บาท  
                คงเหลอื   718,200.-บาท 
 ขอโอนลด  400,000.-บาท  
        งบประมาณคงเหลือหลงัโอน      318,200.-บาท 
 

1.3 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน หน้า 101 

 ตั งไว้   3,360,120.-บาท  
                 คงเหลือ   1,446,300.-บาท 
 ขอโอนลด   820,000.-บาท  
       งบประมาณคงเหลือหลังโอน      626,300.-บาท 

 

รวมงบประมาณขอโอนลดตามข้อ 1.1 ถึง 1.3  
ขอโอนลดจ านวนเงินท้ังสิ้น         1,570,000.-บาท 
 (-หน่ึงล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) 
2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจา่ย ดังน้ี 
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  
 

                 1 .โครงการปรับปรงุถนนลงหินคลกุ จากศาลา SML – ล าน  าเค็ม 
                    หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ 

ปริมาณงาน ซอ่มแซมเสรมิผิวถนนหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.05 เมตร  พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 
ตารางเมตร  จ านวนหินคลกุไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. 
ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 
              (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2 

 หน้า 2 ข้อ 2) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการปรับปรงุถนนลงหินคลุก จากศาลา SML – ล าน  าเค็ม 
หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ 
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ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ 2561โครงการปรบัปรุงถนนลงหินคลกุ จากศาลา SML – 
ล าน  าเค็ม หมู่ที่ 2 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. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย – 
บ้านนายเจริญ ชอบรักษ์ หมูท่ี่ 5 บ้านตะปัน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 72.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือพื นทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 
201.60 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาล
ก าหนด 

งบประมาณ 120,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
             หน้า 34 ข้อ 1) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย –
บา้นนายเจริญ ชอบรักษ์ หมูท่ี่ 5 บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมเดช ช่ืนสบาย –
บ้านนายเจริญ ชอบรักษ์ หมูท่ี่ 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 ่

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา   
สระน  าหนองโทน หมูท่ี่ 5   บ้านตะปัน 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
390 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 230,000.-บาท (-สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 
             หน้า 35 ข้อ 2) 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา   สระ
น  าหนองโทน หมู่ที่ 5   บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายันต์ อุ่นนา   
สระน  าหนองโทน หมูท่ี่ 5   บ้านตะปัน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     
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นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

         4. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จากบ้านนางระเบยีบ 
แขมพิมาย – สี่แยกศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก 
ปริมาณงาน 1) ก่อสร้างรางระบายน  า ปากรางกว้างไม่นอ้ยกว่า 
0.40 เมตร หนาไม่น้อยกว่า  0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 
 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 91 เมตร พร้อมฝาปิดราง  
2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน  
39 ท่อน ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ  350,000.-บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
               ฉบับที่ 2หน้า 36 ข้อ 3) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จากบ้าน 
นางระเบียบแขมพิมาย – สี่แยกศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 13 บา้นตะปันตะวันออก 
 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน  า จากบ้านนางระเบียบ 
แขมพิมาย – สี่แยกศูนย์การเรียนรู้  หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก 

  

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. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า สายศูนย์การเรียนรู้ – 
หนองโทน หมูท่ี่ 15 บ้านตะปันสามัคคี 
ปริมาณงาน1) ก่อสร้างรางระบายน  า ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40  
เมตร หนาไม่นอ้ยกว่า 0.125 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  
0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 58 เมตร พร้อมฝาปิดราง 
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2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน36 ท่อนตามรูปแบบและรายการที่ 
เทศบาลก าหนด 
งบประมาณ  240,000.-บาท (-สองแสนสีห่มื่นบาทถ้วน- 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
             ฉบับที่ 2หน้า 37 ข้อ 4) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน  า สายศูนย์การเรียนรู้ –หนองโทน 
หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน  า สายศูนย์การเรียนรู้ – 
หนองโทน หมูท่ี่ 15 บ้านตะปันสามัคคี 
 

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 ่

            6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลิดเพลิน หมู่ที่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นที่ด าเนินการ  ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม.  

ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
งบประมาณ  90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) 

(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
                  ฉบับที่ 2หน้า 38 ข้อ 5) 

  
  
  

…/7. เพื่อจ่ายเป็นค่า... 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลิดเพลิน  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลิดเพลิน หมู่ที่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  

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. สายสมพร ริมทุ่ง หมูท่ี่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืพื นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 165 ตร.ม. 
ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ 90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 2หน้า 82 ข้อ 30) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสมพร รมิทุ่ง    หมู่ที่ 17   
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสมพร รมิทุ่ง หมู่ที่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  

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. โครงการปรบัปรุงถนนดินซอยค  าชู หมู่ที่ 17 บ้านหนองคู 
ประชาสรรค์ 

ปริมาณงาน ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
               (จ้างเครื่องจักรในการขุดและถากถางต้นไม)้                                                       

งบประมาณ 48,000.-บาท (-สีห่มื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 2หน้า 82 ข้อ 31) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการปรับปรงุถนนดินซอยค  าชู หมู่ที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการปรับปรงุถนนดินซอยค  าชู หมู่ที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์ 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 11 เสียง     
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นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัฒนา หมู่ที่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืพื นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 105 ตร.
ม. ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  54,000.-บาท (-ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
                 ฉบับที่ 2หน้า 39 ข้อ 6) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัฒนา หมู่ที่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์ 

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 ่

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยริมทุ่ง เช่ือมตอ่สาย 
      บ้านนายสมพร หมู่ที่ 17    บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืพื นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 125 ตร.
ม. ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  68,000.-บาท (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที่ 2หน้า 83 ข้อ 33) 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยริมทุ่ง        หมู่ที่ 17   
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยริมทุ่ง หมูท่ี่ 17  
บ้านหนองคูประชาสรรค์ 

  

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 ่

11. โครงการปรบัปรุงระบบระบายน  าล าห้วยฉกาจ หมู่ที่ 2  
บ้านฉกาจ เช่ือม หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 

ปริมาณงาน วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จ านวน 6 ท่อน จ านวน 3 แถว   พร้อมก าแพงปากท่อ 
2 ด้าน และราวกันตก 2 ด้าน เทคอนกรีตทับหลงัท่อ                       
หนา 0.10 เมตร พื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 50 
ตารางเมตร ตามรปูแบบและรายการที่เทศบาล
ก าหนด 

งบประมาณ  180,000.-บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
                 ฉบับที่ 2หน้า 3 ข้อ 3) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการปรับปรงุระบบระบายน  าล าห้วยฉกาจ หมู่ที่ 2 บ้าน
ฉกาจ เช่ือม หมูท่ี่ 3 บ้านช่องโค 
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ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561โครงการปรับปรงุระบบระบายน  าล าห้วยฉกาจ หมู่ที่ 2  
บ้านฉกาจ เช่ือม หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 

  

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. กองคลัง 
1. ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 

1.1 แผนบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ
แผนที่ภาษี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 

ตั งไว้  200,000.-  บาท  คงเหลือ  100,000.-  บาท   
ขอโอนลด  39,000.-  บาทงบประมาณคงเหลอืหลังโอน   
                        61,000.-  บาท (หน้า  97) 

1. ขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
2.1  แผนบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
(1)  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ นเตอร์  ส าหรับ
งาน  พัสดุ   จ านวน  39,000.-  บาท  รายละเอียดดังนี  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว)  

ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วยมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า
ดังนี  
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1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที่มหีนว่ยความจ าขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรอื 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 
1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่าม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ วจ านวน 1 หน่วย 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีราคา 
17,000 บาท 
 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอปุกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพร์่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2561  (ครั งที่  14)  ของกองคลัง  เพื่อจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    10  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่  14) ของกองคลัง เพื่อจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  
มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                       10 เสียง 

ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
       งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม            11 เสียง     

  
 5.3 พิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2561  (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  
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561  (ครั งที่  2) 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ครั งที่  2  ดังนี  
ส านักปลัดเทศบาล 

รายละเอียดโครงการเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้
สาย ภายในต าบลรงักาใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั งระบบลูกขา่ยเสียงไร้
สาย ภายในต าบลรงักาใหญ่   (หน้า 95) 
งบประมาณ   200,000.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

 

ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานดังน้ี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื อพร้อม
ติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไรส้าย ภายในต าบลรงักาใหญ่  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื อพร้อมติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไรส้าย ภายในต าบลรงักาใหญ่
(หน้า 95) 

งบประมาณ    200,000.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

  มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  หรือไม่ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561(ครั งที่  2)  ค่า
จัดซื อพร้อมติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต าบลรังกาใหญ่  

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้  แกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561(ครั งที่  2)  คา่จัดซื อ
พร้อมติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต าบลรังกาใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อ
พร้อมติดตั งระบบลูกข่ายเสียงไร้สาย ภายในต าบลรังกาใหญ่   
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ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

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

  
ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้รหิารทุกท่าน   ผมขอแจ้ง
กิจกรรมของเทศบาลในช่วงนี   มีดังนี  

-  วันที่  17  สิงหาคม  2561  ขอเชิญผู้บรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วม
กิจกรรมโครงการปลกูต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน  ซึ่งศูนย์วิจยั      ฝน
หลวงเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาล ในวันที่  17  
สิงหาคม  2561  ณ  บริเวณหนองสนุ่น  หมูท่ี่  3  บ้านช่องโคต าบลรงักา
ใหญ่  ตั งแต่เวลา  08.30  น.  เป็นต้นไป 

- ขอขอบคุณ ผู้บรหิาร สมาชิกทุกท่านทีร่่วมงานกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ 12  
สิงหาคม 2561   เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่พระนางเจ้าสริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ผ่านมา   
ผมมเีรื่องทีจ่ะน าชี แจงเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ขอเสนอผู้บริหารบริเวณฝายกั นน  าทีห่นองโทนหูช้างพงัถ้าช่วงที่ฝนตกผมกลัว    
จะเกิดความเสียหายขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม
ให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายพรชัย  ควบพิมาย 
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นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหารทุกทา่น  ผม  นาย
พรชัย  ควบพิมาย  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 2  มปีระชาชนเข้ามาแจ้งมา กับผม
เรื่องป้ายประชาสัมพันธช์่วงถนนรังกา-บ้านส่วย ตรงทางโค้งหกัศอกเป็นปา้ยไม้ไผ่ ซึ่ง
ต้องการให้เทศบาลจัดท าป้ายทีม่ั่นคงกว่านี   ฝากในส่วนที่เก่ียวข้องด้วยครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ผมขอแจง้ผูบ้รหิารด้วยนะครับมีชาวบ้านมาแจ้งว่าถนนช่วงบ้านช่องโคไปนิคมมี
ตะไคร่น  าท าให้ถนนลื่น ชาวบ้านขับรถแล้วเกิดอบุัติเหตุไปหลายคนแล้ว จึงขอแจง้
กับทางเทศบาลช่วยด าเนินการให้ด้วย  ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.50  น. 
                                 (ลงช่ือ)     นอม       สุขโข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 
 (ลงช่ือ)       ประพันธ์   ควบพิมาย  ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  
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