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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   17 เดือน  ธันวาคม  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 นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ผดุงเกียรติ   มินพิมาย 
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 นายลิขิต  การค้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 

 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายเกษม  ซื่อตรง รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เกษม  ซื่อตรง 
3 นายชูเกียรต ิ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ ชูเกียรต ิ ควบพิมาย 
4 นายวีระชาติ สืบค้า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
6 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์

ส าเนา 



2 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
8 นส. สุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 นส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 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 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผู้ช่วยนักวิเคราะหโ์ยบายและแผน วริษฐา ฉายพิมาย 

 
 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสมัยสามญั  สมัยที่ 4  ครั งที่  1ประจ าปี  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ครั งที่  1  ประจ าปี  2561  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  และผูเ้ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  ผมมเีรือ่งจะแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ  ดังนี  
มีสมาชิกสภาเทศบาลลา  1 ท่าน  ได้แก่ นายลิขิต การค้า  รองประธานสภา
เทศบาลต าบลรงักาใหญ ่

  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัย 3ครั้งท่ี  2
ประจ าปี  2561 เมื่อวันท่ี  28  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่2 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 28กันยายน 
2561  ตั งแต่หน้า  1 –9 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรอืมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั งที่แล้วหรือไม่   
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงานการประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  
ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง             10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -        เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
       สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    11เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง             10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง            -          เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่านสมาชิก
เห็นควรให้ไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง             10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง           -           เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11  เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา   
  
 5.1พิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช           อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการฯ   ชี แจงต่อทีป่ระชุมครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ผมขอชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ให้ทุกท่านทราบ  
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ดังนี ครับ 
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใช้ค าย่อว่า (อพ.สธ.)  เริ่มจาก องค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.
2535  เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และมีความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด าเนินการ
อนุรักษ์ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ซึ่งเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชที่เกี่ยวโยงความสมัพันธ์ของคน
ในพื นที่กับทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ต้องด าเนินการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   
- ผมขอชี แจงขั นตอนกระบวนการในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ต้องเริ่มจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน  ดังนี  
1.ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถ่ิน  ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
  2. ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน  โดยมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  โรงเรียน  เพื่อจัดท า
ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
3.ส่งเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสนอ
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  เพื่อพิจารณา 
4. ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเพื่อจัดตั งคณะกรรมการ, คณะท างานเพื่อให้
ท างานมีระบบ มีศักยภาพในการด าเนินโครงการ 
5.ให้มีการด าเนินจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  ประวัติท้องถ่ิน  วิถีชุมชนเก็บ
ข้อมูลพันธ์ุพืช  ตัวอย่างพืช  ตัวอย่างดิน  การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถ่ิน  จัดท า
ทะเบียนทรัพยากรท้องถ่ิน  รวบรวมข้อมูล  วางระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล  
ดูแลรักษาทรัพยากรและพื นที่ปกปัก  จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับโครงการ  
ด าเนินการฟื้นฟู  บ ารุงรักษาขยายพันธ์ุเพิ่มแจกจ่ายให้กับชุมชน  สร้างแหล่งเรียนรู้  
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถ่ิน 
6. ให้มีการประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการ  น าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวที
ประชาคมต าบล/หมู่บ้าน  เพื่อจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถ่ินผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ 
 1.  ท้องถ่ิน/ชุมชนสามารถอนุรักษ์พันธุพืชมิให้สูญหาย  คงอยู่ให้คนรุ่นหลัง 
ได้รับทราบรับรู้เรื่องราว  พื นฐานถ่ินเดิม 
 2.  คนในท้องถ่ิน/ชุมชน  มีความรักสามัคคี  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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 3.  คนในท้องถ่ิน/ชุมชน  ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ  สภาพ
พื นที่มีความเป็นระเบียบ  ร่มรื่น  น่าอยู่  มีแหล่งเรียนรู้  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรท้องถ่ิน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ชุมชน 
      ผมขอชี แจงเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง            10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง             -           เสียง 
           งดออกเสียง  1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
 5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2562  (ครั้งท่ี 6) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี แจงระเบียบเกี่ยวกบัการโอนงบประมาณ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.  2541  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่
ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั งจ่ายเปน็รายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมือ่ได้รับอนมุตัิจากผูม้ีอ านาจให้เบิก
ตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบกิตัดปผีมขอชี แจงเพียงเท่านี  
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  (ครั งที่ 6) 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  (ครั งที่ 6)ดังนี  
กองช่าง 
ขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย  ดังน้ี 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 

        โครงการก่อสร้างรางระบายน  าสายจากหน้าศูนย์เรียนรู้  หมู่ที่ 15  หน้าวัดตะ
ปัน  หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี  ตั งงบประมาณไว้  350,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  350,000.-  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  350,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลงัโอน   -  บาท 
 

1.2แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1)หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
 

                 ตั งไว้  1,723,680.-  บาท  งบประมาณคงเหลือ  1,481,070.-  บาท  
     ขอโอนลด  110,000.- บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  1,371,000.- บาท   
รวมขอโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น  460,000.-  บาท 
 

2.ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจา่ย  ดังน้ี 
2.1แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค   
     2.1.1เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างระบบระบายน  า สายจากหน้าศูนย์เรียนรู้ – หน้า
วัดตะปัน  หมู่ที่  15  บ้านตะปันสามัคคี 
ปริมาณงาน  1. วางท่อระบายน  า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จ านวน  116  ท่อนพร้อมก่อสร้างบอ่พักคอนกรีตเสรมิเหลก็  
                        จ านวน  14  บ่อ 
                     2. งานคืนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 1.20 เมตร  
                         หนา 0.10 เมตร เป็นไปตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  หน้าที่ 2  
ล าดับที่ 1 
                  ตามรูปแบบและรายการทีเ่ทศบาลก าหนด 
 รวมโอนตั งจ่ายรายการใหม่  ทั งสิ น  460,000.-  บาท  (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหน็ควรอนุมัติใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  
(ครั งที่  6) ของกองช่าง 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2562  (ครั งที่  6) ของกองช่าง 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง            10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง             -           เสียง 
           งดออกเสียง  1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
  
 5.3พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ครั้งท่ี 1) 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2562   (ครั งที่1) 

  
  



8 
 

นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอชี แจงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  ครั งที่  1  ดังนี  
 
 

โครงการเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 10 บ้านนิคม 
  สามัคคี  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  
   พ.ศ. 2562  (หน้า 126) 
 

 ปริมาณงาน    - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                                ยาว  155 เมตร  พื นทีไม่น้อยกว่า  620  ตารางเมตร  
                                พร้อมไหลท่างหินคลุก 
 

       งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  350,000.-บาท 
 

 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 (ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 11 บ้านนิคม 
  สามัคคี  (หน้า 126) 

 ปริมาณงาน    - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                                ยาว  155 เมตร  พื นทีไม่น้อยกว่า  620  ตารางเมตร  
                                พร้อมไหลท่างหินคลุก 
 

  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  350,000.-บาท 

 

-เหตุผลที่ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  นั น  เนื่องจากแก้ไขหมูบ่า้นจาก หมูท่ี่ 10  บ้าน
นิคมสามัคคี  เป็น  หมู่ที่  11  บ้านนิคมสามัคคี  ขอบคุณครับ 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกฯ  ท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัยหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม    
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  (ครั งที่  1) ของกองช่าง 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   10เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  (ครั งที่  1)  ของกองช่าง 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง            10           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง             -           เสียง 
           งดออกเสียง  1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     11เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  เพ่ือทราบ 
  
 6.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาฯ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  
นายนอม   สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6  แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล  พ.ศ.  
2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2552   
        ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกป ี
        ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ านักงานเทศบาลด้วย 
        ขอชี แจงเพียงเท่านี  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ  
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  ดังนี  
           ตามที่กระผมนายเสถียร  ควบพิมาย  นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่  ได้
แถลงนโยบายการบรหิารราชการของเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  ต่อสภาเทศบาล
ต าบลรงักาใหญ่  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ซึ่งประกอบด้วย  10  
นโยบาย  ดังนี  
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1. นโยบายด้านสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2. นโยบายด้านกฎหมายและระเบียบ 
3. นโยบายด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
4. นโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5. นโยบายด้านการศึกษา 
6. นโยบายด้านสาธารณสุข 
7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
8. นโยบายด้านสงัคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
9. นโยบายด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
10. นโยบายด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

ดังนั น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 5 วรรค 6  
แห่งพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 13)  พ.ศ. 2552  
ให้นายกเทศมนตรจีัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  กระผม  นายเสถียร  ควบพิมาย    ในฐานะผู้บรหิาร
เทศบาลต าบลรงักาใหญ่   จึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แจกให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  
และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ที่ได้แถลงไว้  โดยมีการด าเนินงานตาม
โครงการ  ดังต่อไปนี  

1. นโยบายด้านสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มี 
โครงการ/กจิกรรม ทีป่ฏิบัติงานตามนโยบาย เช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวา
มหาราช , จัดกจิกรรมวันแม่แห่งชาติ,   เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 

2. นโยบายด้านกฎหมายและระเ บียบ  มีการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติแผน
และขั นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน  เทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  
ตลอดจนด าเนินการตามนโยบายของรัฐ อาทิเช่น  การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการ/
กิจกรรมที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย  เช่นโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง  ถนน คสล.  
ถนนเสริมดิน ถนนลูกรังและหินคลุก โครงการก่อสร้างรางระบายน  า, โครงการ
ติดตั ง/ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการ/
กิจกรรม ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย,โครงการก าจัดวัชพืชและท าความสะอาดแหล่งน  า  
และการจัดซื อถังขยะฯลฯ 
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5. นโยบายด้านการศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงานตาม
นโยบาย เช่นโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม (นม), โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน, 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ 

6. นโยบายด้านสาธารณสุขมีโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย  เช่นการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทนุหลกัประกันสุขภาพต าบล
รังกาใหญ่, โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง, 
โครงการป้องกันเด็กจมน  า,โครงการสง่เสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ, โครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก/ซื อทรายก าจัดลูกน  า ฯลฯ 

7. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  มีโครงการ/
กิจกรรม ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย   เช่น โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคน
ไทยยิ มได้, โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลรังกาใหญ่, โครงการ
ส่งเสริมการเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการ OTOP นวัตวิถี ฯลฯ 

8. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
โครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย  เช่นโครงการจัดท าประชาคมต าบล, 
โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร., โครงการสนับสนุนหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS), โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ  ฯลฯ  

9. นโยบายด้านศาสนา และวัฒนธรรมมีโครงการ/กิจกรรม ที่
ปฏิบัติงานตามนโยบาย   เช่นโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์, โครงการกิจกรรม
ทางศาสนาและวันส าคัญทางราชการ, โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยร่วมใจพัฒนา
เด็กเล็ก, สืบสานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ 

10. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีโครงการ/
กิจกรรม ที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย   เช่นโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ บุคลากร, โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่,โครงการจัดท าระบบ
แผนที่ภาษี , โครงการรังวัดปักเขตที่สาธารณะ,โครงการจัดซื อพร้อมติดตั งระบบลูก
ข่ายเสียงไร้สาย ภายในต าบลรังกาใหญ่, โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ฯลฯ 

 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  กระผมนายเสถียร    ควบพิมาย   
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ และคณะผู้บริหาร  ได้บริหารราชการเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ทั ง 10 นโยบาย  และได้ด าเนินการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค  และเป็นธรรม โดยค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลักส าคัญ ทั งนี   เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
ชาวต าบลรังกาใหญ่ นั่นเอง 

 

สุดท้ายนี   กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลต าบลรังกาใหญ่   ขอขอบคุณ
ท่านประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน  ปลัดเทศบาล   พนักงาน
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เทศบาล    ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ที่ให้การสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา   และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะ
ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเช่นนี ตลอดไป    ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณท่านนายกฯ   ท่านได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ต่อสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล  ซึ่งนโยบายทั ง  10  ด้าน  ทุก ๆ แผน  ทุก ๆ  ข้อ  ที่รายงานต่อ
สภานั นล้วนเป็นประโยชน์สุขของประชาชน นโยบายต่าง ๆ  คณะผู้บรหิาร  สมาชิก
สภาฯ  หน่วยงานต่าง  ๆ  ได้ปฏิบัติร่วมกัน ทุกหน่วยงานใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างด ี 
ซึ่งนโยบายต่าง ๆ  นั นคณะผู้บรหิารได้ยึดถือปฏิบัติอย่างจรงิจัง   รายละเอียดต่างๆ  
ท่านนายกฯ  ได้น าเสนอเพื่อให้สภาฯ  รับทราบผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาฯ   

  
ท่ีประชุม รับทราบ 
  
 6.2  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2561 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองฯ  ชูเกียรติ  ควบพิมาย  ชี แจงต่อที่ประชุม 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ดังนี  
จากการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน สรุป
ได้ว่าเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ  (ผ 01)  
มีจ านวนโครงการตามแผนทั งหมด  202  โครงการ  งบประมาณ  58,817,447.00  
บาท  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้ด าเนินการไปแล้วทั งหมด  152  โครงการ  
งบประมาณ  45,979,280.61  คิดเป็นร้อยละ  75.24  ของโครงการทั งหมด  ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  อยู่ ในเกณฑ์ดี  เมื่อเทียบกับโครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี  รายละเอียดขอเชิญท่านสมาชิกดูตามรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่แจกให้กับท่านสมาชิก  
ขอบคุณครับ 
      ผมขอชี แจงเพียงเท่านี    
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีทีไ่ด้ชี แจงรายละเอยีดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ต่อที่ประชุม  ซึ่งจากรายงานการ
ด าเนินงานที่ผู้บริหารได้ชี แจงต่อที่ประชุมนั น  เป็นผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ที่
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  จึงท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ครับ 

  
ที่ประชุม   รับทราบ 
  
  
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแจ้งกจิกรรมที่จะตอ้ง
ด าเนินการและแจง้เพื่อทราบ  ดังนี  

- เทศบาลต าบลรงักาใหญ่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ซึง่
ครบรอบทกุต าบลเป็นเจ้าภาพแล้ว  และได้เริ่มต้นให้เทศบาลต าบล       
รังกาใหญ่เป็นเจ้าภาพที่แรก ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์  
2562  โดยจะจัดในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์  เพราะช่วงวันท าการ
นักเรียนต้องท าการเรียน การสอน  แต่จะให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   สถานที่จะเป็นโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 

- โครงการศึกษาดูงานผูบ้รหิาร สมาชิกสภา  และพนักงานเทศบาล ปีนี จะ
ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคณะทีมงานได้ไปส ารวจสถานที่
เรียบร้อยแล้ว โดยหลกัจะมีการท ากิจกรรมเข้าวัด และศึกษาดูงานเพื่อ
น ามาปรบัใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
ผมมเีรื่องจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเสนอแนะหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
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                                 (ลงช่ือ)   นอม       สุขโข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 
 

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