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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2562 

วันท่ี  7 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 นายมะโน ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ มะโน ระบือพิณ 
7 นางอุไร สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ อุไร สืบค้า 
8 นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ผดุงเกียรต ิ มินพิมาย 
9 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรต ิ กาศก้อง 
10 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
11 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
12 นางฉลอง เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง เปรี่ยมสุข 
13 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 

 
 
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 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์
7 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
8 น.ส. สุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
9 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
10 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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 
17 นายพสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาล พสิษฐ์ ฐิติเมธีรัตน์ 

 
 

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

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยแรกครั้งท่ี  
1ประจ าปี  2562  เมื่อวันท่ี  1  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั งที่1 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 
2562   ตั งแต่หน้า  1 - 6 มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสยั  หรอืมีการแก้ไขรายงาน
การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  11เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -       เสียง 
           งดออกเสียง  1  เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม      12          เสียง 
 

  
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ด่วน    
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มเีรื่องด่วน  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯ ไปที่ระเบยีบวาระที่  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  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯ ไปที่ระเบียบวาระที่  5  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  11           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -       เสียง 
           งดออกเสียง  1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     12เสียง 

  
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณา 
  
 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 

(ครั้งท่ี 1) 
  
นายประพันธ์   ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี แจงรายละเอียด ขอเชิญครบั 

  
นายนอม   สุขโข  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน  การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.  2561ข้อ  87  ทุกสิ นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ปิด
บัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้รอ้ยละสิบห้าของทกุปี  
เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสมได้  กรณี
ดังต่อไปนี  

(1)  กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถงึร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  
1  ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน  
และขออนุมัตผิู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสบิห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนทีเ่กนิไปจ่ายได้
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ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89(1)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาทอ้งถ่ิน 

ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้   โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

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

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานและกรณีทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ น 

      (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการ  ก่อหนี ผูกพันให้เสรจ็สิ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั นเป็นอนัพับไป 
 ทั งนี   ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม   โดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
ซึ่งในวันนี ที่ผูบ้รหิารได้ขออนมุัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ครั งที่  1  ต่อสภา
ฯ ก็จะตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561 ข้อ  87 (2)  กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะใน
ส่วนที่เกินไปจ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ  89(1)  โดยได้รับอนุมตัิจากสภาท้องถ่ิน 
 

ขอรายงานยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี  
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ปรากฏตามงบแสดง
ฐานะการเงิน) ยอดเงินสะสม ณ วันที่  30 กันยายน 2561 จ านวน  
16,333,744.68  บาท 
หัก  1. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.               จ านวน  6,025,705.73    บาท 
      2. บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. ปี 62        จ านวน    518,865.38    บาท 
      3. บัญชีลูกหนี ภาษี                     จ านวน   250,610.42   บาท 
คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปบรหิารได้   จ านวน  9,538,563.15  บาท 
หัก  1. เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ  วันที่ 1 ตลุาคม 2561 ถึง 4กุมภาพันธ์  
2562  จ านวน  8,114.05   บาท 
      2. เงินสะสมที่อนมุัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  -  บาท 
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(ตั งแต่วันที่  1  ต.ค. 59 จนถึงวันทีรายงาน  4 ก.พ. 62) 
หัก  ส ารองจ่ายด้านบุคลากร 3  เดือน จ านวน  4,812,585.00  บาท 
        หัก  ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  7,917,000  บาท 
         คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้  ณ  วันที่  4กุมภาพันธ์.  2562 
จ านวน  3,199,135.90  บาท 
 

        เงินทุนส ารองเงินสะสม  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561  จ านวน  
18,424,094.32  บาท 
ร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 11,875,500  บาท 
         คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมทีส่ามารถน าไปบริหารได้  ณ  วันที่  4  
กุมภาพันธ์  2562  จ านวน  6,548,594.32  บาท 
        ตามแบบรายงานยอดเงินสะสมที่เทศบาลสามารถน าไปบรหิารได้  จ านวน  
6,548,594.3 บาท วันนี ผู้บริหารจะน าเสนอโครงการเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติโครงการ  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงินงบประมาณทั งสิ น  จ านวน  
280,000  บาท   
 

 

    ในกรณีที่ปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละสบิห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัตจิากสภา
ท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไขข้อ  89 (1) 
 
 

      ฉะนั น   เทศบาลสามารถใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมในสว่นที่เกินรอ้ยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั น   จ านวน  6,548,594.32  บาท  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถ่ิน  
      ขอชี แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงเท่านี  

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี แจงต่อที่ประชุม 
 

  

นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่านผมขอชี แจงรายละเอียด
โครงการทีจ่ะขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อทีป่ระชุมเพื่อให้ที่ประชุม
สภาฯ  พิจารณา  ดังนี  

       งบประมาณที่ขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมต่อสภาฯ  จ านวน  1  
โครงการ  งบประมาณทั งสิ น  280,000  บาทเพื่อใช้จ่ายดังโครงการตอ่ไปนี   
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      1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ็ด  แววไว  -  สระน  าหนอง
โสมง (ต่อจากของเดมิ) หมู่ 18  บ้านหนองโสมงพฒันา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  
พ.ศ. 2561-2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบบัที่  2) 
      ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน 
      แผนงานเคหะและชุมชน  หน้า 9  ล าดับที่ 20 
 

ปริมาณงาน 
                       1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  89  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพื นทีผ่ิวจราจรไม่นอ้ยกว่า  445  ตร.ม. 
                       2.ขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 45 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  45.00  ตร.ม. 
                 3.ก่อสร้างหูช้าง คสล. หนา 0.15  เมตร  หรอืพื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  12.80  ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่
ก าหนด   

งบประมาณ    280,000.-บาท  (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

เหตผุลเนื่องด้วยถนนสายดงักล่าวช ารุดเสียหายมาก 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  

นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้รหิารทุกท่าน   ผมนายพรชัย  
ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอสอบถามเงนิทุนส ารองสะสมตาม
รายงานยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้  จ านวน  6,548,597.32  
บาท  ผู้บริหารสามารถน าเงินจ านวนนี ไปพฒันาหมูบ่้านได้ทัว่ถึงหรือไม่  และ
โครงการถนนสายกลางบ้าน  หมู่ที่ 17 ผู้บริหารยังมีนโยบายที่จะด าเนินการอยูอ่ีก
หรือไม่ ขอสอบถามเท่านี   ขอบคุณครับ 

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 

  

นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่านโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 17 เป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัตแิลว้  จะด าเนินการก่อน
ในงบประมาณ  350,000  บาท  และถนนนี ยังมีช่วงที่ช ารุดอีกต่อจากช่วงที่
ด าเนินการ  ก็จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปด าเนินการอกีแต่จะต้องรอในช่วง
ปลายปงีบประมาณ  และโครงการที่จะพิจารณาด าเนินการ ได้แก่ถนนสายเรดาห์,
โครงการที่ต่อจากซอย 3 (โรงเรียนนิคม)โครงการก่อสร้างถนนในโรงเรียนบ้าน
พุทรา  ซึ่งจะต้องมีการจัดท าแผนก่อนถึงจะด าเนินการได้  ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายพรชัย  ควบพิมาย  ครับ 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้รหิาร ทกุท่าน  ผมนายพรชัย  
ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละหมูบ่้าน  ผู้บริหารอาจพิจาณาปรับลดงบประมาณลง แล้วน างบประมาณไป
พัฒนาในโครงการที่เป็นภาพรวมทีเ่ป็นโครงการใหญ่ๆ  ผมว่าน่าจะดี  เนื่องจากใน
หมู่บ้านบางหมู่บ้านมีการพัฒนาไปเยอะแล้ว  ขอบคุณครับ 

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายวรเชษฐ์  ปั่นสุข  ครับ 

  

นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผู้บรหิาร  ผมนายวรเชษฐ์  
ปั่นสุข  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณให้แต่
ละหมู่บ้านลดลงแล้วเอามาจัดท าโครงการในภาพรวม 

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
  

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทกุท่านผมขอชี แจงว่าการ
จะปรับลดงบประมาณในแต่ละหมูบ่้านนั น  ขอปรึกษาหารือกับทางประชาคม
หมู่บ้านก่อนเพราะจะมีการประชุมประชาคมในปลายเดอืนนี  

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโครงการทีจ่ะขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม อีกหรือไม่ถ้าไมม่ีผมขอมติทีป่ระชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนมุัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
โครงการที่กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ๊ด  แววไว  สระหนองโสมง (ตอ่จาก
ของเดิม)  หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพฒันา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ   11เสียง 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิทุนส ารองเงินสะสม
โครงการที่กอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายแอ๊ด  แววไว  สระหนองโสมง (ตอ่จาก
ของเดิม)  หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพฒันา 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติ   -เสียง 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

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

  
  
 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง 

      (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2) 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหารทุกท่าน จากการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั งที่ 1 เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ได้
ขอความเห็นชอบขออนุญาตขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง ไปแล้วครั งหนึ่ง แต่สมาชิกสภา
เทศบาลได้มีมติให้บริษัทฯจัดท าเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้สมาชิกสภา
เทศบาลใช้ในการพิจารณาในการน าเสนอสภาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้
พิจารณาอีกครั งในวันที่บริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง  และบริษัทอุบล เอส ที อาร์ 
กรุ๊ป จ ากัด  ได้แนบเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี  
 

      1. เอกสารการเปลี่ยนช่ือของบริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง 
      2. เอกสารของบริษัทอุบล เอส ที อาร์ กรุ๊ป จ ากัด 
      3. ข้อตกลงของบริษัทรังกาใหญ่ทรายทองและบริษัทอุบล เอส ที อาร์ กรุ๊ป 
จ ากัด  ที่ได้จัดท ากับประชาชน 
      4. แผนที่แสดงเส้นทางการพิจารณาของผู้ประกอบการขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง
ของบริษัทรังกาใหญ่ทรายทอง  และบริษัทอุบล  เอส ที อาร์ กรุ๊ป จ ากัด 
    ผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารที่ได้ส่งให้กับท่านสมาชิก นะครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ครับ 

  

นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล     
รังกาใหญ ่

เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตาม
เอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ประกอบการพิจาณาตามที่ท่านสมาชิก
เสนอแนะเมื่อคราวประชุมครั งที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทรังกาใหญ่ทรายทองและ
บริษัทอุบล เอส ที อาร์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าหนังสือเพื่อยื่นขอเปลี่ยนแปลงช่ือและ
แยกในส่วนของพื นที่การขุดตักบ่อทรายกับเทศบาลต าบลรังกาใหญ่แล้ว ส่วน
สาเหตุการแยกยื่นนั นคงมีหลายสาเหตุ  ซึ่งต่อไปก็เป็นขั นตอนการพิจาณาเพื่อขอ
มติและด าเนินการต่อไปตามล าดับ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่าน
สมาชิกแล้ว  ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญนายผดุงเกียรติ  มินพิมาย  ครับ 

  
นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  ผู้บริหาร ผมนายผดุงเกียรติ 
มินพิมาย  สมาชกิสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอเสนอแนะในเรือ่งการอนุญาตขุดตัก
บ่อทราย-ลูกรังว่าจากการสอบถามในหลายๆที่มกีารอนญุาตในเรื่องนี จะมีปัญหา
ทุกที่และเป็นปัญหาเรื อรังโดยเฉพาะฝุ่นละออง ส่วนใหญ่ประชาชนจะได้รับ
ผลกระทบด้านเสียมากกว่าด้านดี และจากที่ดูรายช่ือผูเ้ข้ารว่มประชาคมของหมูท่ี่ 
3 ในฐานะผมเป็นบุคคลในหมู่ที่ 3 รายช่ือประชาชนที่ลงช่ือเข้าร่วมประชาคมส่วน
ใหญ่จะเปน็บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื นที่บุคคลเหล่านี จะไม่ได้รบัผลกระทบต่อการ
อนุญาตขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง และเป็นรายช่ือผู้สงูอายุเป็นสว่นใหญ่ รายช่ือที่ผูเ้ข้า
ประชุมประชาคมมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนประชาชนจรงิ  ปญัหาจากการว่ิงรถขน
ทรายผลกระทบจะเกิดกับหมู่ 3 ส่วนหมูบ่้านใกลเ้คียงกจ็ะมผีลกระทบน้อยลงมา  
ผมขอใหพ้ิจารณาให้ถ่ีถ้วน ค านึงถึงผลกระทบใหม้าก  ขอบคุณครับ 
 

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอบคุณท่านสท.ผดุงเกียรติ  มินพิมาย  ผมจะได้น าข้อเสนอแนะของท่านเพื่อแจ้ง
ให้กับบริษัทผูป้ระกอบกจิการน าไปพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกดิผลกระทบกบั
ประชาชนน้อยที่สุดครับ  มสีมาชิกทา่นใดจะสอบถามเพิม่เติมอีกหรือไมค่รับ  ถา้ไม่มี
ผมจะได้ขอมติจากที่ประชุม ครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดเห็นชอบใหผู้้ประกอบการขุดตักบ่อทราย-ลูกรัง     
ในพื นที่ต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังกวัดนครราชสีมา  ครับ 

  
ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ  8เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบให้ขุดตักบอ่ทราย-ลูกรัง 

  

ท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่เห็นชอบ2เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุมมีมติ  ดังน้ี 
 เห็นชอบ            8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ 2 เสียง 
           งดออกเสียง   2 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในท่ีประชุม  12 เสียง     
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ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  อ่ืนๆ 
  
  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ผู้บรหิาร  ผมนายพรชัย  
ควบพิมาย  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอเสนอ ดังนี  
 

     -ถนนที่ทางหลวงได้ปรบัปรุงใหม่เพื่อการแก้ปญัหาน  าทว่ม นั นเมื่อปรับปรงุ
ถนนเสรจ็แล้วปัญหาที่เกิดขึ นใหม่ก็คือ ทางร่วมแยกทางขึ นลงมีความชันมากรถขึ น
ลงล าบากโดยเฉพาะทางแยกลงสปายรสีอร์ทและทางแยกไปศาลาประชาคม หมู่  
14 ขอความอนุเคราะห์แก้ปญัหาในส่วนนี  ให้ด้วยครับ 
     -ถนนที่ปรับปรงุใหม่นั นมีช่วงเสริมดินซึ่งอันตรายเนือ่งจากรถที่สญัจรไปมาใช้
ความเร็วสูงและช่วงเวลากลางคืนไฟฟ้าส่องสว่างจึงขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้า
ส่องสว่างในช่วงกลางคืนเพื่อลดอบุัติเหตุ 
     -กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ทาง อปท. ในอ าเภอพิมายการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้น า
ต าบลรงักาใหญ่น้อยมากอยากใหเ้ชิญชวนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยเข้ามามีส่วนร่วมให้
มากกว่านี  ท าให้ดูว่าการเป็นเจ้าภาพของกีฬาทอ้งถ่ินในระดบัอ าเภอ การมีส่วน
ร่วมของผู้น าต าบลรังกาใหญ่ยงัน้อยขอบคุณครับ 

  
  
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  
 
 
 
 


