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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   26  เดือน  มีนาคม    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 นายผดุงเกียรต ิ มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ผดุงเกียรต ิ มินพิมาย 
9 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
10 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
11 นางฉลอง       เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง       เปรี่ยมสุข 
12 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
13 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
 -   

 
 
 
 

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 
      

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
8 นส.สุภาวด ี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข

และสิง่แวดล้อม 
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 นายนันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง นักพัฒนาชุมชน นันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง 
17 นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ 

 

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

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยสามญั สมัยแรกครั้งท่ี1
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  12  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั งที่ 1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ 
2561  ตั งแต่หน้า  1 – 6  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                11           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     12    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                11           เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     12    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                11           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     12    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา   
  
 5.1  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี  1) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมวด 8 
ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

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

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการ  ก่อหนี ผูกพันให้เสรจ็สิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอนัพับไป 
 ทั งนี   ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอทีจ่ะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
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ข้อ  91 ภายใต้ข้อบังคับข้อ  89  ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ น   ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั น โดย
ค านึงถึงฐานะการเงินการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั น 
และตามหนงัสอืสัง่การ ด่วนทีสุ่ด ที่ นม 0023.5/ว 242  ลงวันที่  11 มกราคม  
2561  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพือ่
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
พ.ศ. 2561 ดังนี  
         1.ในการใช้จ่ายเงินสะสมขอให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึงตระหนกัอยู่
เสมอว่า  เจตนารมณ์ของการก าหนดใหม้ีเงินสะสมนั น  ก็เพือ่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมฐีานะการเงินการคลงัทีม่ั่นคงพรอ้มทีจ่ะรับภาระในการแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดขึ นกับประชาชนในอนาคตที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรอืน าไปใช้เพื่อการ
จัดบรกิารสาธารณะแกป่ระชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ดังนั น  จึงควรพิจารณา
ใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง  เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
         2.ในการอนุมัติใช้จ่ายเงนิสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน  และการตรวจรบัเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  ดังนี  
              2.1ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสม
ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทแล้ว
น าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รบัอนุมัติแล้ว  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้
เบิกจ่าย  เพื่อพสิูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจบุันทีส่ามารถน าไปใช้ได้ 
             2.2เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ข้อ 89 วรรคท้ายที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอทีจ่ะ
จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนั น  ก่อนจะน าเงินสะสม
ตามจ านวนในข้อ 2.1 ไปใช้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารองเงินสะสมไว้
เพื่อใช้จ่ายในกรณีต่อไปนี  
                  (1)ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน  
ค่าจ้างบุคลากรท้องถ่ิน ประมาณหกเดือน 
                  (2)ส ารองรายจ่ายประจ าทีจ่ะต้องจ่ายใหป้ระชาชน  เช่น  เบี ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  เงินเบี ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีทีง่บประมาณไม่เพียงพอ  
หรือได้รบัการจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน 
                  (3)ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมารณรอ้ยละสิบ
ของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลงัจากหักรายการตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 (1) และ(2) 
            2.3ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล  ดังนี  
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             2.3.1โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไมเ่กิดประโยชน์หรือฟุม่เฟอืยเกิน
ความจ าเป็น 
            2.3.2โครงการหรือกจิการทีจ่ะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในด้านการบรกิารชุมชนและสังคม  กจิการทีเ่ป็นการเพิม่พูน
รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการทีจ่ัดท าขึ นเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน 
            2.3.3ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจ
หน้าที่  เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกบั
โครงการ  ดังนี  
                 (1)ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
                 (2)ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน  าเพื่ออปุโภคบริโภคและน  าเพื่อ
การเกษตร 
                 (3)การพัฒนาตลาดท้องถ่ิน 
                (4)การจัดการขยะมูลฝอย 
                (5)การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 
                (6)ด้านการศึกษา 
               (7)ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
               (8)ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
               (9)การจัดใหม้ีการบ ารงุสนามกีฬาหรือสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ 
              (10)ด้านโครงการก่อสร้างหรอืซ่อมแซมโครงสร้างพื นฐานทาง
เศรษฐกจิที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รบัการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 
ขอรายงานยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี  
ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  30กันยายน  2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)    
จ านวน  14,456,712.47  บาท 
หัก  1. บัญชีรายได้ค้างรบั                  จ านวน    228,800.00    บาท 
    2. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.               จ านวน  5,663,207.88    บาท 
      3. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. ปี 60        จ านวน    362,497.85    บาท 
      4. บญัชีลกูหนี ภาษี                    จ านวน   205,442.40    บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปบรหิารได้   จ านวน  7,996,764.34 บาท 
หัก  1. เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 22มีนาคม  2561  
จ านวน  1,992,000.00   บาท 
      2. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ณ วันที่1 ตุลาคม 2560 ถึง 
22  มีนาคม  2561  จ านวน  850,000.00 บาท 
         คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ  วันที่  22มีนาคม  2561 
จ านวน5,154,764.34  บาท 
หมายเหตเุงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
จ านวน  -  บาท 
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         ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลได้  เทศบาลควรส ารองเงินสะสมไว้
เพื่อใช้จ่ายในกรณีต่างๆ ตามที่ได้ชี แจงไปแล้วนั น 
       โดยมีรายละเอียดแบบรายงานฯ  ดังนี  
       เทศบาลมเีงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุัน      5,154,764.34  บาท 
หัก  (1)ส ารองงบบุคลากรประมาณ  1 เดือน           1,256,580.00  บาท 
     (2)ส ารองจ่ายประจ าที่ต้องจ่าย 
       ให้ประชาชนล่าช้าประมาณ  1  เดือน           1,756,000.00  บาท 
      -เงินสะสมคงเหลือ                                  2,142,184.34  บาท 
หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%                         214,218.43  บาท 
      คงเหลอืเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                 1,927,965.91  บาท 
      ขอชี แจงรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  1) 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด 
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  1) ดังนี  
       งบประมาณที่ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ  จ านวน  1,728,000
บาท  เพื่อใช้จ่ายดังโครงการต่อไปนี   

1. โครงการ  ก่อสร้างถนนเสรมิดิน สายนานางถนอม แก้วแหวน – นานาง
หวาน  หนูพิมายหมูท่ี่ 4บ้านรังกาใหญ่  (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.  2561-
2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่  1)  หน้าที่  3  ข้อ 2) 

 ปริมาณงานก่อสร้างถนนดิน  ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 770  เมตร  
สูงเฉลี่ย  1.00  เมตร   
 งบประมาณ110,000.- บาท 
เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม
โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน สายนานางถนอม  แก้วแหวน – นานางหวาน  
หนูพิมาย  หมู่ที่ 4  บ้านรังกาใหญ่  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน สายนานางถนอม  แก้วแหวน – นานางหวาน  
หนูพิมาย  หมู่ที่ 4  บ้านรังกาใหญ่  

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

2. โครงการ  ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสายันต์ – หนา้หม้อแปลง 
โรงตู้  หมูท่ี่ 4 บ้านรังกาใหญ่ (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.  2561-2564  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบบัที่  1)  หน้าที่  3  ข้อ 3) 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 
งบประมาณ112,000.- บาท 
เหตุผลเนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะถนน
ช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสายันต์ – หน้าหม้อแปลงโรงตู้  หมู่ที่ 4 บ้านรัง
กาใหญ ่

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ สายบ้านนายสายันต์ – หน้าหม้อแปลงโรงตู้  หมู่ที่ 
4 บ้านรังกาใหญ ่

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 3. โครงการ ปรับปรุงถนนเสริมดินและลงหินคลุกสายหนองแดง หมู่ที่ 5  
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รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

บ้านตะปัน  (แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ.  2561-2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 
ฉบับที่  1)  หน้าที่  4  ข้อ 4) 
ปริมาณงานจุดที่ 1 (1) เสริมดินผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร 

                         สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 
                     (2) ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร  
                         หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
จุดที่ 2 (1) ลงหินใหญก่ว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร    
                        หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

                          (2) ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร   
                              หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
งบประมาณ477,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะ
ถนนช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ปรับปรงุถนนเสรมิดินและลงหินคลกุสายหนองแดง หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการปรับปรงุถนนเสริมดินและลงหินคลุกสายหนองแดง หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  2 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

4. โครงการ  ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. จากศาลปู่ตา – ทางกรอก   
หมู่ที่ 5บ้านตะปัน  (แผนพัฒนาสีป่ี พ.ศ.  2561-2564  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน ฉบบัที่  1)  หน้าที่  5  ข้อ 5) 

 ประมาณงานวางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จ านวน 2 แถวๆละ 61 ท่อน จ านวน 122 ท่อน  พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ  
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
 งบประมาณ500,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากเวลาฝนตกการระบายน  าไม่ทันท าให้น  าไหลเข้าบ้านเรือนของ
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ราษฎร 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. จากศาลปู่ตา – ทางกรอก หมู่ที่ 5บ้านตะปัน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า คสล. จากศาลปู่ตา – ทางกรอก หมู่ที่ 5บ้านตะ
ปัน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

5. โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจลุ งามพิมาย – บ้านนางสาว
สังเวียน เพิม่พูน หมูท่ี่ 13บ้านตะปันตะวันออก   (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.  
2561-2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1)  หนา้ที่  6  ข้อ 8) 

 ประมาณงานผิวจราจร คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือพื นที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร   
 งบประมาณ82,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะ
ถนนช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจลุ งามพิมาย – บ้านนางสาวสังเวียน เพิ่มพูน 
หมู่ที่ 13บ้านตะปันตะวันออก 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจุล งามพิมาย – บ้านนางสาวสงัเวียน 
เพิ่มพูน หมู่ที่ 13บ้านตะปันตะวันออก 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

6.   โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองห่อ – สระน  าหนองโสมง   
หมู่ที่ 18บ้านหนองโสมงพัฒนา(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ.  2561-2564    หน้าที่  83  
ข้อ 34) 
 ประมาณงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 167.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมไหลท่างหินคลุก 
รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
 งบประมาณ250,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะ
ถนนช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองห่อ – สระน  าหนองโสมง   หมู่ที่ 18บ้าน
หนองโสมงพัฒนา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองห่อ – สระน  าหนองโสมง   หมู่ที่ 18
บ้านหนองโสมงพฒันา 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  

 
 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
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ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

7. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ๊ด แววไว – สระน  าหนองโสมง 
หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพฒันา  (แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ.  2561-2564    หน้าที่  83  
ข้อ 35) 

ประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 
งบประมาณ100,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะ
ถนนช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ๊ด แววไว – สระน  าหนองโสมง 
หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพฒันา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ๊ด แววไว – สระน  าหนองโสมง 
หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพฒันา 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

8.  โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางผจญ  เกอืนสันเทียะ หมู่ที่ 20 
บ้านหนองไทร (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.  2561-2564    หน้าที่  85  ข้อ 41) 

ประมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรอืพื นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 243.00 ตารางเมตร พรอ้ม   
หินคลุกไหล่ทาง 
งบประมาณ97,000.- บาท 
เหตุผล   เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายเกิดจากภัยพบิัติทางธรรมชาติ  น  ากัดเซาะ
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ถนนช ารุด  การสัญจรไป-มา ล าบาก 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม   โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางผจญ  เกือนสันเทียะ หมูท่ี่ 20 บ้านหนองไทร 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม     
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางผจญ   เกือนสันเทยีะ  หมู่ที่ 20        
บ้านหนองไทร 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม     12 เสียง     

  
 5.2  การพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใช้จา่ยเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560/2561 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี แจง 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน การพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/2561  
โครงการที่น าเสนอท่านสมาชิกในครั งนี  ท่านสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติให้ผูบ้รหิาร
จ่ายขาดเงินสะสมในปงีบประมาณ  2560  ที่ผ่านมาแล้ว ดังนี  โครงการซ่อมสร้าง
ถนน คสล.สายหนองหลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 
ได้เกิดเหตฝุนตกหนัก  น  าไหลหลากความเสียหายของถนนเพิ่มขึ นจึงท าให้ปริมาณ
งานและงบประมาณเพิ่มไมส่ามารถด าเนินการได้ 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า สายแยกเทศบาลหลงัเก่า-บ้านนายสัมภาษณ์ ตั ง
ทรัพย์ หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออกเหตทุี่ยังไม่ด าเนินการเพราะ ประชาคม หมู่
ที่ 13  ต้องการให้ท ารางระบายน  าแทนการวางท่อระบายน  า การประชุมสภาใน
ครั งนี จงึเป็นการขอให้ท่านสมาชิกพจิารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงโครงการ  
และในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงโครงการแล้วผูบ้รหิารกจ็ะขออนมุัติเพิม่
เงินงบประมาณจ่ายขาดสะสมจากเดิมที่ 2 โครงการนี ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
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สะสมในปีงบประมาณ 2560 ไปแล้ว  จ านวน 850,000  บาท  และในการประชุม
ครั งนี   จะขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มในโครงการซอ่ม
สร้างถนน คสล.สายหนองหลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 
เพิ่มอีก  จ านวน 160,000  บาท  ขอเรียนชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด 
การพิจารณาขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560/2561ดังนี  
โครงการเดิม 
โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เช่ือม ซอย 4 (ช่วงสระหนองหลวง) 
ปริมาณงาน  

ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหลก็กว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  500,000  บาท 
 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
1.โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหนองหลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 
หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 
ปริมาณงาน  

1) ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตรพรอ้มไหล่ทางหินใหญ่ด้าน
ตะวันออกทาง 

2) ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ปากด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 208 เมตร หนา 0.10 เมตร (กอ่สร้าง
ด้านตะวันตกทาง) 

งบประมาณ  660,000  บาท 
 (แผนพัฒนาสี่ปี 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2 ข้อ 1) 
             จากการประชุมสภาคราวสมัยวิสามญัสมัยที่ 4 ครั งที่ 1 ประจ าปี 2560 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  เดิมตั งไว้ 500,000.-บาท 
       โครงการนี ผู้บริหารขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงปริมาณงานและขอเพิม่
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม อีกจ านวน 160,000  บาท 
เหตุผล  เพราะเมือ่คราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั งที่ 1  เมื่อวันที่ 27  
ธันวาคม   2560  สภาได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณแล้วนั น  แต่เนื่องจากเกิดฝนตก
หนักได้เกิดน  าไหลหลากท าให้ถนนเกิดความเสียหายเพิ่มขึ น  จึงท าใหป้รมิาณและ
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งบประมาณเพิ่มขึ น 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะซกัถาม หรอืสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่าน
ผดุงเกียติ  มินพิมาย 

  
นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมนายผดุงเกียรติ  
มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหนอง
หลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4  ผมดูแบบแล้วเป็นโครงการที่ดเีป็นการ
แก้ปัญหาที่ดี  แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาการไหลของน  าในแบบของช่าง
จะท าให้น  าไหลลงสระหนองหลวงซึง่ปญัหาทีจ่ะเกิดขึ นภายหลงั  ได้แก่  น  าในสระ
หนองหลวงจะเก็บน  าได้ประมาณ  7,000  ลบ.ม. ตอนนี น  าไหลลงสระหนองหลวง
ก็เยอะอยู่แล้วถ้าหนองหลวงรบัน  าไม่ได้น  าจะไหลมาทีห่น้าวัดใหม่สามัคคีฉกาจ-
ช่องโค  จะท าให้เกิดผลกระทบน  าท่วมบริเวณศาลาวัด  และรางเดมิที่ท าไว้ 2 จุด 
ท่อขนาด 0.80 ม. 2 ท่อน  และ ท่อขนาด 0.60 ม. จ านวน 2 ท่อน ซึ่งบรเิวณท่อ 
ขนาด 0.80 ม. เจ้าของที่เขาจะถมท่อไม่ให้น  าไหลเข้าที่ของเขา ก็จะเหลือแค่ท่อ 
0.60 ม. ซึ่งจะท าให้การระบายน  า ระบายไมท่ันน  าจะไหลไปวัดใหม่สามัคคีฉกาจ-
ช่องโค  ผมคาดว่าจะท าให้น  าท่วมศาลาวัด  และด้านหลงัเปน็ก าแพงวัดถ้าน  าไหล
ไปด้านก าแพง  ก าแพงวัดอาจจะพังแน่นอน ผมขอเสนอใหห้าวิธีแก้ไขการไหลของ
ทางน  า การออกแบบแก้ไขถนนดี  ผมเห็นด้วยแต่ผมไมเ่ห็นด้วยกับระบบราง
ระบายน  า  เพราะปญัหาทีจ่ะตามมามีอีกเยอะ  ผมขอให้พจิารณาหาวิธีแก้ไขราง
ระบายน  าด้วย ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการ ซอ่มสร้างถนน คสล. สาย
หนองหลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการ ซ่อมสร้างถนน 
คสล. สายหนองหลวง-เช่ือมถนนโยธาธิการฯ ซอย 4 หมูท่ี่ 3 บ้านช่องโค 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  10 เสียง 
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ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  2 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

โครงการเดิม 
โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า สายแยกเทศบาลหลังเก่า-บ้านนายสัมภาษณ์ ตั ง
ทรัพย์ หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก 
ปริมาณงาน 

1) วางท่อระบายน  า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 109 ท่อน  พร้อมก่อสร้าง
บ่อพัก คสล. จ านวน 13 บ่อ 

2) งานคืนผิวจราจร  กว้าง 1.20 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 ม.  
งบประมาณ 350,000 บาท 
 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน  า สายแยกเทศบาลหลงัเก่า-บ้านนายสัมภาษณ์ 
ตั งทรัพย์ หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก 
ปริมาณงาน 

1) ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ยาว 140 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝาปิด 

2) วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 36 ท่อน 
งบประมาณ  350,000.- บาท 

(แผนพฒันาสีป่ี 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 5 ข้อ 7)  
          จากการประชุมคราวเมื่อสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ าปี 2560 เมื่อ
วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560  เดิมตั งไว้ 350,000.-บาท  
สาเหตุท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    เนื่องจากประชาคมหมูบ่้านต้องการใหท้ ารางระบายน  าแทนการวางทอ่ระบาย
น  า  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน  า 
สายแยกเทศบาลหลงัเก่า-บ้านนายสัมภาษณ์ ตั งทรพัย์ หมูท่ี ่13 บ้านตะปัน
ตะวันออก 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการ ก่อสร้างระบบ
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ระบายน  า สายแยกเทศบาลหลงัเก่า-บ้านนายสัมภาษณ์ ตั งทรัพย์ หมู่ที่ 13 บ้าน
ตะปันตะวันออก 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     
 

  
 5.3พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.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  

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

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

  
  

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  
โครงการเดิม 1.กอ่สร้างถนน คสล. สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10  
 
บ้านนิคมสามัคค ี
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
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ยาว 130.00 เมตร พื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อม 
ไหล่ทางหินคลุก 
งบประมาณ 350,000.-บาท  

(แผนพฒันาสีป่ี 2561 – 2564 หน้า 77 ข้อ 16) 
 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10  
บ้านนิคมพัฒนา 
ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ยาว 130.00 เมตร พื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. 
พร้อมไหลท่างหินคลุก 

งบประมาณ 350,000.-บาท  
(แผนพฒันาสีป่ี 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 14 ข้อ 3) 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง    เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2)โครงการ 
ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10  

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2)
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

โครงการเดิม 2. ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. จากบ้านนางอัญชลี บุญอยู่  
เช่ือมต่อ หมูท่ี่ 16 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านหนองน  ากิน 
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 107 ท่อน 

บ่อพัก คสล. จ านวน 13 จุด 
งบประมาณ 350,000.-บาท 
               (แผนพัฒนาสีป่ี 2561 – 2564 หน้า 74 ข้อ 8)ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจง 
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ก่อสร้างระบบระบายน ้า จากบ้านนางอญัชลี บุญอยู่  เช่ือมต่อหมู่ที่ 16 บ้าน
สามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านหนองน  ากิน 
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 107 ท่อน 

บอ่พัก คสล. จ านวน 13 จุด 
งบประมาณ 350,000.-บาท 
               (แผนพัฒนาสีป่ี 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
หน้า 14 ข้อ 2) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง    เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2)โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน  า จากบ้านนางอัญชลี บุญอยู่  เช่ือมต่อหมู่ที่ 16 บ้าน
สามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านหนองน  ากิน 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า จากบ้านนางอญัชลี บญุอยู่  เช่ือมต่อหมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 6 
บ้านหนองน  ากิน 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

โครงการเดิม 3.กอ่สร้างระบบระบายน  า สายหนองไทรใหญ ่จากบ้านนายเอี่ยว – 
บ้านนายทวน หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา 
ปริมาณงาน 1) วางท่อ คสล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ้านวน 107 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ 
2) คอนกรีตทับหลังท่อ กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื นท่ี
ด้าเนินการไม่น้อยกว่า  107.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 350,000.-บาท 
               (แผนพัฒนาสีป่ี 2561 – 2564 หน้า 72 ข้อ 1) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
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ก่อสร้างระบบระบายน  า สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนายเอีย่ว – บ้านนายทวน 
หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา 
ปริมาณงาน 1) วางท่อ คสล. ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 101 

ท่อน พร้อมบ่อพัก 12บ่อ 
2) ขยายถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 79 ตร.ม. 
3) คืนสภาพถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. 
งบประมาณ 350,000.-บาท 
(แผนพฒันาสีป่ี 2561 – 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 13 ข้อ 1)
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจง    เทศ
บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2)โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน  า สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนายเอีย่ว – บ้านนายทวน 
หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค าชี แจงใช้
จ่ายเงินสะสมประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560/2561โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน  า สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนายเอี่ยว – บ้านนายทวน หมู่ที่ 1 บ้าน
พุทรา 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
          อนุมัติ  11 เสียง 
ไม่อนุมัติ  - เสียง 
           งดออกเสียง  1 เสียง 
     สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 12 เสียง     

  
 5.4พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 5) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
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นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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  

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญรองท่านนายกชี แจงฯ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
การโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ครั งที่ 5) ดังนี  
ส านักปลัดเทศบาล 
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
  1)งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกบัการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า
ประชาคม  ตั งไว้  50,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ  50,000.-  บาท  ขอโอน
ลด  22,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  28,000.- บาท  (หน้า 96) 
รวมโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น  22,000.- บาท 
2.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจา่ย  ดังน้ี 
2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
  1)งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื อครุภัณฑส์ านักงาน  ดังนี  
          1)เครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  จ านวน  1  เครื่อง  ตั งไว้  
18,000.- บาท  มีลักษณะดังนี  
                1)หมายถึงเครื่อง  Facsimile  หรือ โทรภาพ 
                2)ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  6  วินาทีต่อแผ่น 
               3)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดสง่เอกสารขั นต่ า 
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(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 หน้า 11 
ข้อ 1) 
          2)เก้าอี บาร์พนกัพิงสูง  จ านวน  1  ตัว  ตั งไว้  4,000  บาท 
 มีคุณลักษณะดังนี  
             1)ขนาดเบาะกว้าง  53  ลึก 42  เซนติเมตร 
             2)ฐานเก้าอี เส้นผ่าศูนย์กลาง  4.5  เซนติเมตร 
3)ความสูงของเก้าอี  105  เซนติเมตร 
  4)ที่นั่งเบาะหนัง  PVC 
5)สามารถปรบัสงู-ต่ าได้  เสริมที่ว่างเหยียบเท้า 
(แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 หน้า 11 
ข้อ 2) 
   รวมโอนตั งจ่ายรายการใหม่  ทั งสิ น  22,000.-  บาท 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่  5) ของส านักปลัดเทศบาล 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    11  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่ 5) ของส านักปลัดเทศบาล 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  

มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                       11 เสียง 
ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
           งดออกเสียง              1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม            12 เสียง     

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

กองช่าง 
1.ขอโอนลด  งบประมาณรายจ่าย  ดังนี  
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและกอ่สร้าง  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (หน้า 113) 
1.1.1โครงการถนนเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 

ตั งไว้   500,000.- บาท  คงเหลือ 500,000.-บาท 
ขอโอนลด 400,000.-บาท  คงเหลือ 100,000.-บาท 
 

  1.1.2โครงการหลังฝนถนนดี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
ตั งไว้   600,000.- บาท  คงเหลือ 212,000.-บาท 
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ขอโอนลด 200,000.-บาท  คงเหลือ   12,000.-บาท 
 

2.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจา่ยดังน้ี 
2.1แผนงานเคหะและชุมขน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  (หน้า  113) 
2.1.1โครงการบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน  า  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการฯ 
 -ขอโอนตั งจากข้อ 1    จ านวนเงิน 400,000.-บาท 
 - ขอโอนตั งจากข้อ 2  จ านวนเงิน 200,000.-บาท 
รวมโอนตั งจ่ายรายการใหม่ทั งสิ น  จ านวนเงิน 600,000.-บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 หน้า 
6 ข้อ 9) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯ ชี แจง 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน โครงการที่ตั งจ่ายรายการ
ใหม่นั นก่อนนั นไม่ได้จัดท าในแผนพฒันาฯ จึงได้มกีารเพิ่มเติมแผนฯ 
 ทั งนี ขึ นอยู่กับดลุยพินิจของสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาอีกครั ง 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะซกัถาม หรอืสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  หรือไม่ ขอเชิญ  
นายพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมายสมาชิก
สภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมนายพรชัย  ควบพิมาย  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมขออนุญาตสอบถามช่วงจัดท าแผนก็ได้พิจารณาดี
แล้วไม่น่าจะ ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ในเมือ่ไม่มีในแผนพัฒนาฯและได้มีการ
เพิ่มเตมิแผนแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณาเพราะเป็นโครงการทีจ่ าเป็น
จะต้องด าเนินการ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกชี แจงฯ 

  
นายเสถียรควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  เนื่องจากเงินงบประมาณ
ในโครงการถนนเพื่อการเกษตรและโครงการหลังฝนถนนดี เทศบาลได้ท าโครงการ
ไปบ้างแล้วและยังมีงบประมาณคงเหลือจงึได้ท าการขออนุมตัิโอนงบประมาณและ
โอนตั งจ่ายรายการใหม ่

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯ ชี แจง 
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นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน   ตามที่ท่านสมาชิก
สอบถามว่าไม่มอียู่ในแผนหรือไม่ ขอเรียนว่าไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ จรงิ ผู้บริหาร
ได้รับเรื่องจากประชาชนว่ากลัวน  าจะไหลหลากเข้าที่ท าการเกษตรและเข้า
บ้านเรอืนราษฎร จงึได้ท าการเพิ่มเติมแผนและขอเสนอสภาในวันนี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่  5) ของกองช่าง 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    11  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่ 5) ของของกองช่าง 

  
ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  
มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                       11 เสียง 

ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
           งดออกเสียง              1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม            12 เสียง     
 

  
ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  ญัตติ  เพ่ือทราบ (เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทราบ) 
  
 6.1การโอนงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2561  (ครั้งท่ี 4) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกชี แจงฯ 

นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ผมขอชี แจงว่าญัตตินี เป็นการเสนอสภาเพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
โดยไม่ต้องมีการลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ในการขอโอนลด/โอนตั ง
จ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  เนื่องจากไม่ได้ตั ง
งบประมาณส าหรับด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี  

1. ขอโอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
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หมวดเงินเดือน 
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน

เทศบาล จ านวน 4 อัตรา        ตั งไว้ 1,648,320 บาท (หน้า 104)  
(คงเหลือ 1,216,320 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 916,320  บาท) 
 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
1.2 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื นทีต่ามเงื่อนไขของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่
งาติ (สปสช.) ตั งไว้ 500,000 บาท (หน้า 121)   

(คงเหลือ 100,000  บาท  ขอโอนลด 100,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท) 

รวมโอนลด ท้ังสิ้น  400,000.-  บาท 
 

2. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวดเงินอุดหนุน 
2.1 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 400,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ (หน้า 106) 
รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ท้ังสิ้น  400,000.-  บาท 
 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่อง  ญัตติ  อ่ืนๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผู้บรหิารทกุท่าน ผม  นาย
พรชัย ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมและสมาชิกมีความเห็น  พร้อง
ตรงกันขอเสนอไปยังคณะผูบ้รหิารเรื่องขอจัดซื อรถแบคโฮขนาดใหญ่ เนื่องจาก
เทศบาลมีโครงการที่ต้องใช้รถแบคโฮ เช่น  โครงการฝงักลบขยะ  โครงการขุดลอก
ก าจัดวัชพืช ใช้ในงานของเทศบาลเพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  และขอเสนอไฟฟ้าตามถนนตั งแต่หน้าเทศบาลถึงบ้านพุทราเนือ่งจาก
ตั งแต่หน้าเทศบาลลงไปมีอุบัตเิหตเุกิดขั นบอ่ยครั งเพราะถนนไม่มีไฟฟ้า เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรของประชาชนและลดอุบัตเิหตุทางถนนขอไฟฟ้าติดตั งเพื่อ
ต าบลรงักาใหญ่จะมีไฟฟ้าตลอดทั งสาย  
ผมขอสอบถามเรือ่งการจัดซื อจัดจ้างในกรณีหมูบ่้านเดียวกันที่ท าโครงการประเภท
เดียวกันการจัดซื อจัดจ้างท าเป็นภาพรวมหรือแยกจัดซื อจัดจ้างแต่ละโครงการ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย ขอเชิญเลขานุการฯ ชี แจง 
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ประธานสภาฯ 
  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน   การจัดซื อจัดจ้างตาม
กระบวนการสมาชิกสภามหีน้าทีเ่ห็นชอบโครงการว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
ส่วนคณะผู้บริหารเป็นผูเ้ห็นชอบกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง  ตามกระบวนการถ้า
ผู้บริหารกระท าผิดไม่เป็นไปตามกระบวนการกเ็ป็นความผิดของคณะผู้บริหารไม่ใช่
ความผิดของสมาชิก  ผมขอเรียนชี แจงเบื องต้น  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
   (ลงช่ือ)   นอม       สุขโข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 
 (ลงช่ือ)       ประพันธ์   ควบพิมาย  ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


