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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   30  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2561 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น 2)  

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

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

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายลิขิต  การค้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 
2 นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

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

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

และสิง่แวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 

10 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
11 นายวีระศักดิ์ ค าบุศย์ นิติกร วีระศักดิ์ ค าบุศย์ 
12 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
13 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
14 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
15 นายนันทวุฒิ  ฤทธ์ิไธสง นักพัฒนาชุมชน นันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง 
16 นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ 
17 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
18 น.ส.อนงค์นาฎ บ ารุงนา นวก.การเงินและบัญชี อนงค์นาฎ บ ารุงนา 
19 นายธนบัตร มนัสการ นายช่างโยธา ธนบัตร มนัสการ 
20 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วริษฐา ฉายพิมาย 

 

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

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1ครั้งท่ี1
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  26  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั งที่ 1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่26มีนาคม 
2561  ตั งแต่หน้า  1 –24 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  9           เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -             เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา   
  
 5.1  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั้งท่ี  2) 
  
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
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ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดขึ น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
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) 
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            2.3ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน า
เงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล  ดังนี  
             2.3.1โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไมเ่กิดประโยชน์หรือฟุม่เฟอืยเกิน
ความจ าเป็น 
            2.3.2โครงการหรือกจิการทีจ่ะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในด้านการบรกิารชุมชนและสังคม  กจิการทีเ่ป็นการเพิม่พูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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. บัญชีลกูหนี 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 25พฤษภาคม  
2561  จ านวน  1,992,000.00   บาท 
      2. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ณ วันที่1 ตุลาคม 2560 ถึง 
25พฤษภาคม  2561  จ านวน  2,738,000.00 บาท 
         คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ  วันที่  25พฤษภาคม  2561 
จ านวน3,266,764.34  บาท 
หมายเหตเุงินทุนส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
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จ านวน  -  บาท 
 
         ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลได้  เทศบาลควรส ารองเงินสะสมไว้
เพื่อใช้จ่ายในกรณีต่างๆ ตามที่ได้ชี แจงไปแล้วนั น 
       โดยมีรายละเอียดแบบรายงานฯ  ดังนี  
       เทศบาลมเีงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจบุัน      3,266,764.34  บาท 
หัก  (1)ส ารองงบบุคลากรประมาณ  1 เดือน           1,446,360.00  บาท 
     (2)ส ารองจ่ายประจ าที่ต้องจ่าย 
       ให้ประชาชนล่าช้าประมาณ  1  เดือน           1,725,000.00  บาท 
      -เงินสะสมคงเหลือ                                      95,404.34  บาท 
หัก  ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%9,540.43  บาท 
      คงเหลอืเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้                     85,863.91  บาท 
      ขอชี แจงรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด 
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั งที่  2) ดังนี  
       งบประมาณที่ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ  จ านวน  76,000บาท  
เพื่อใช้จ่ายดังโครงการต่อไปนี   

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชู  จรรยาศิริ  หมูท่ี่ 20  บ้าน
หนองไทร  (แผนพฒันาสีป่ี พ.ศ.  2561-2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน ฉบับที่  1)  หน้าที่  3  ข้อ 2) 

 ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา  
0.10  เมตร  หรือพื นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 189.00 
ตารางเมตร  พร้อมหินคลกุไหล่ทาง 
 งบประมาณ76,000.- บาท 
เหตุผลน  ากัดเซาะถนนช ารุด  ถนนสัญจรไป-มาล าบาก 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการฯ  อีกหรอืไม่ถ้าไม่
มีผมขอมติที่ประชุม 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชู  จรรยาศิริ  หมูท่ี่ 20  บ้านหนองไทร 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   9เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชู  จรรยาศิริ  หมูท่ี่ 20  บ้านหนองไทร 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

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

  
  
 5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561  (ครั้งท่ี 10) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี แจงระเบียบเกี่ยวกบัการโอนงบประมาณ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

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

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  (ครั งที่ 10) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
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รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

การโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ครั งที่ 10)ดังนี  
กองช่าง 
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1)งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  (หน้า 113) 
    1.1.1  โครงการบ ารงุรักษาหรอืซ่อมแซมถนนและรางระบายน  า 
ตั งไว้  600,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลอื  455,500.-  บาท  
ขอโอนลด  410,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน45,500.- บาท   
 

2.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจา่ย  ดังน้ี 
2.1แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค  (เพิ่มในหน้า 113) 
     2.1.1เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างระบบระบายน  า คสล. บรเิวณศูนย์วิปัสสนารงักา
ใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านรังกาใหญ ่
ปริมาณงาน  1.วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.  
จ านวน  48  ท่อน 
 2.ดาดคอนกรีตรางระบายน  า  ยาว  80.00 ม. 
 3.ขุดแต่งร่องระบายน  า  ยาว 86 ม. 
                  ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
 รวมโอนตั งจ่ายรายการใหม่  ทั งสิ น  410,000.-  บาท  (สี่แสนหนึง่หมื่นบาทถ้วน) 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่  10)ของกองช่าง 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ อนุมัติ    9เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  (ครั งที่ 10) ของกองช่าง 

  

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
  

มติท่ีประชุม มีมติ     อนุมัติ                       9 เสียง 
ไม่อนุมัติ                           - เสียง 
        งดออกเสียง  1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม 10 เสียง     

  
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  เพ่ือทราบ 
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 6.1  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ครั้งท่ี 1  รอบเดือนเมษายน 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั งที่ 1 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียด
การติดตามผลการด าเนินงานรอบเดือนเมษายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ครั งที่ 1 รอบเดือน
เมษายน  เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานของเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  คณะ
ผู้บริหารขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ดังนี  
      เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา 5 ยุทธศาสตร์  
และมีโครงการตามแผนพัฒนาทั งหมด 187 โครงการ งบประมาณ 
51,749,244.00 บาท เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ได้ด าเนินการไปแล้วทั งหมด 47 
โครงการ งบประมาณ 19,643,066.57  คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของโครงการ
ทั งหมด  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มผีลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั งที่ 1 รอบเดือนเมษายน อยู่
ในเกณฑ์ต่ า เมื่อเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  รายละเอียดขอใหท้่าน
สมาชิกดูตามเอกสารทีส่่งให้  ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั งที่ 1 ต่อสภาเทศบาล 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
  
  
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ  อ่ืนๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะ  ขอเชิญนายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารทุกทา่น ผม  นายธีรเกียรติ  
กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอเสนอ 3 เรื่อง ดังนี   
    1. ถนนลาดยาง หมู่ 17 ปกติต้องซ่อมแซมถนนทุกปี แต่ปีนี คงไม่สามารถ   
ซ่อมได้เพราะมีความเสียหายมากขอความอนเุคราะห์ผูบ้รหิารจัดสรรงบประมาณ
มาท าให้ถนนใช้ได้ดีเหมือนเดิม 
    2. ผมขอเสนอแนะให้เทศบาลมีอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างเช่น หลอดไฟ  สายไฟ  
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เนื่องจากถนนในหมูบ่้านยังไมม่ีไฟฟ้าตามถนน  ซึ่งชาวบ้านก็ต้องการให้มีไฟส่อง
ให้สว่างเพียงพอและยินดีให้ต่อใช้กับบ้านของชาวบ้านก็ได้  
    3. ไฟฟ้ารอบสระหนองปรือดบับางจุดท าใหม้ีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกันในตอน
กลางคืน เกรงจะเกิดเหตุไม่ดีขึ น  ขอความกรุณาช่วยดูและท าให้สว่างเหมือน
เช่นเดิมด้วย  ขอบคุณครับ  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

  
  
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
 

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

คณะกรรมการยงัไม่ได้ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


