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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2562 

วันท่ี  1 เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2562 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  

....................................................... 
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 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
7 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
8 นางฉลอง เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง เปรี่ยมสุข 
9 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายมะโน ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่  ลา 
2 นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่  ลา 
3 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่  ลา 
4 นางอุไร สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่  ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายเกษม  ซื่อตรง รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เกษม  ซื่อตรง 
3 นายชูเกียรต ิ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ ชูเกียรต ิ ควบพิมาย 
4 นายวีระชาติ สืบค้า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ วีระชาติ สืบค้า 
5 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
6 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
7 น.ส. สุภาวดี 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 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
13 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
14 นายณัฏพัชร นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร นิธิวรรธนันท์ 
15 นายนันทวุฒิ ฤทธ์ิไธสง นักพัฒนาชุมชน นันทวุฒิ ฤทธ์ิไธสง 
16 น.ส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 

 
 

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

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4ครั้งท่ี  
1ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  17  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั งที่1 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 17ธันวาคม  
2561  ตั งแต่หน้า  1 - 13 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  7           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -       เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม      8          เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯ ไปที่ระเบยีบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 
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ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  7           เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -       เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม       8          เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯ ไปที่ระเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  7           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -       เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม       8          เสียง 

  
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2562   ก าหนดวันเริ่มประชุม   

สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี   สมัยแรกของปีถัดไป 

  
นายประพันธ์   ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี แจงรายละเอียด ขอเชิญครบั 

  
นายนอม   สุขโข  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ขอชี แจงรายละเอียด   
ดังนี   การประชุมสภาท้องถ่ิน มี  2  ประเภท  ได้แก่  การประชุมสามัญ  และ 
การประชุมวิสามัญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถ่ิน  (ฉบบัที่  2)  พ.ศ.  2554  การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวันเริม่ต้นประชุมสมัยประชุมสามญัประจ าปีของ 
แต่ละสมัยในปีนั น   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปถัีดไป  และระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามญัประจ าปสีมัยแรกของปีถัดไป   ให้ 
ประธานสภาทอ้งถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  
              เพื่อให้สภาฯ   ก าหนดว่าปีนี จะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปี          
กี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนี จะเริ่มเมื่อใด    กับให้ก าหนดวันเริม่ประชุมสมัย 
ประชุมสามญัประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   การก าหนดสมยัประชุมและ 
วันประชุมใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ก าหนดในปหีนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย ระยะเวลาของแต่ละสมัยก าหนด 
ไม่เกิน  30  วัน 
      ผมขอเสนอในทีป่ระชุมเพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณา  ดังนี  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2 ตั งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 ตั งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562 
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สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ตั งแต่วันที่  25พฤศจิกายน  2562 
     และ  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยแรกของปีถัดไป  ผมขอ 
เสนอแนะ  เป็นวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563แต่ละสมัยมกี าหนด  30  วัน 
ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  

นายประพันธ์   ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรอืไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยตามที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเสนอแนะ   ดังนี  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2 ตั งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 ตั งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ตั งแต่วันที่  25พฤศจิกายน  2562 

     และ  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี   สมัยแรกของปีถัดไปเป็นวันที่ 
3  กุมภาพันธ์  2563แต่ละสมัยมีก าหนด  30  วัน 

  

ท่ีประชุม เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา 
  
 6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง (เพ่ิมเติม) 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

  

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน ผมมีเรื่องจะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  ทางบริษัทที่ได้รับอนุญาตขุดตักบ่อทราย จากเดิมบริษัทเอเซีย
ทรายทองตอนนี ขอเปลี่ยนช่ือเป็น รังกาใหญ่ทรายทอง พร้อมทั งได้แยกออกเป็น 2 
บริษัท  ได้แก่ 
     1. บริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง 
     2. บริษัทอุบล เอส ที อาร์ กรุ๊ป จ ากัด 
และได้ท าการซื อที่ดินเพิ่มจากของเดิม จึงน าเรียนเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทราบและ
ขอมติที่ประชุมเพื่อให้บริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง และบริษัทอุบล เอส ที อาร์ กรุ๊ป 
จ ากัด  สามารถเข้าด าเนินการขุดตักบ่อทราย- ลูกรังได้  ขอบคุณครับ 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายวรเชษฐ์  ปันสุข  ครับ 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหาร ผมนายวรเชษฐ์  
ปั่นสุข  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอสอบถามท่านเลขานุการฯดังนี  
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1.ในเรื่องรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทว่ามีความเป็นมาอย่างไร
2.การเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นรังกาใหญท่รายทองข้อตกลงของบริษัทเอเซียทรายทอง
ที่ได้ท าข้อตกลงกับประชาชนที่ได้รบัผลกระทบว่ายังเป็นข้อตกลงเดิมทีเ่คยได้ท าไว้
หรือไม่  
3.เอกสารบริษัทรังกาใหญท่รายทองทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่งเอกสารใหส้มาชิก 
ประกอบการพจิารณา แล้วจะให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติได้อย่างไร 
4.ในการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทในครั งนี จะเกี่ยวข้องกบัการเพิ่มจ านวนพื นที่ในการ
ขุดตักบ่อทรายหรือไม ่
 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน ผมขอตอบข้อ
ซักถาม  ดังนี  
1.เรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่ือบรษัิทจากบรษัิทเอเซียทรายทองแยกเปน็รังกาใหญ่
ทรายทองมีปัญหาเนื่องจากความขัดแย้งของหุ้นส่วนในบริษัทจึงได้มีการแยก
บริษัทออกมา 
2.บริษัทรังกาใหญ่ทรายทองยอมรับข้อตกลงที่บริษัทเอเซียทรายทองได้ท า
ข้อตกลงกับประชาชนในทุกข้อที่เคยท าไว้ 
3.เรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สภาได้อนุมัติให้บริษัท
เอเชียทรายทองด าเนินการขุดตักบ่อทราย-ลูกรังในพื นที่ได้เมื่อครั งประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2561  ไปแล้ว ผมก็เลย
ไม่ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับท่านสมาชิก   
4.ในการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทในครั งนี ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจ านวนพื นที่
ในการขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านชูเกียรติ  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล     
รังกาใหญ ่

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอ
เสนอแนะว่าในเมื่อสภาได้เคยอนุมัติให้ด าเนินการขุดตักบ่อทราย-ลูกรังไปแล้วการ
เปลี่ยนช่ือบริษัทไม่น่าจะมีผลกระทบแต่อย่างใด ผมก็ขอเสนอให้สภาให้ความ
เห็นชอบในครั งนี   เพราะเงื่อนไขข้อตกลงที่เคยท าไว้บริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง
แยกก็จะใช้เงื่อนไขและข้อตกลงเดิม 

 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านวรเชษฐ์  ปั่นสุข  ครับ 
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นายรเชษฐ์  ปั่นสุข   
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายรเชษฐ์  ปั่นสุข     
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ผมขอเสนอแนะในที่ประชุมก่อนที่ท่านสมาชิกจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบนั นผมขอให้บริษัทรังกาใหญ่ทรายทองแนบเอกสาร
ประกอบการพจิารณาเพิ่ม  ดังนี  
1.เอกสารการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
2.เอกสารข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับประชาชน 
3.เส้นทางการเดินรถในการขนทราย 
 

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ผมขอสรปุตามที่ท่านวรเชษฐ์ เสนอโดยให้ทางบริษัทรงักาใหญ่ทรายทองจัดท า
เอกสารมาเพื่อประกอบการพจิารณาใหท้่าสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาตามที่ท่าน 
วรเชษฐ์เสนอแนะ 

  
ท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
  
ระเบียบวาระที่  7 ญัตติ  อ่ืนๆ 
  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ผมขอแจง้ใหท้่านสมาชิกได้รบัทราบในเรื่องการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสมัพันธ์ ครั งที่  
14   ซึ่งเทศบาลต าบลรงักาใหญ่เป็นเจ้าภาพและท าการแข่งขันที่โรงเรียนพิมาย
สามัคคี ๑ นั น พิธีเปิดจะเป็นวันเสาร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  2562  โดยในแต่ละวันที่มี
การแข่งขันจะมีรายช่ือคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบกีฬาในแต่ละประเภทพร้อมทั ง
ท่านสมาชิกทกุท่านเป็นผู้ควบคุม ตามเอกสารที่ได้แจกให้ไปแล้วนั น  ผมขอเรียน
เชิญท่านสมาชิก ผู้บริหาร ทุกท่าน เข้าร่วมเพือ่เป็นขวัญและก าลังใจแก่นักกีฬา
และเพือ่ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์  ต่อไป  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  



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


